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За нама је још једна, по много чему посебна 
година. Иако је, руку на срце, била заиста 
тешка, можемо рећи да је била и година ве-
ликих успеха и рекорда. Многе од њих за-
бележили смо и на страницама овог, четр-
наестог броја ПаркингНС-а.
Да видимо шта се то дешавало од нашег по-
следњег „виђења“.
Сада већ традиционално, организујемо ус-
пешне конференције о паркирању. Тако је 
било и овога пута. О Петој великој нацио-
налној конференцији на Сребрном језеру, 
као и најважнијим закључцима скупа из 
домена саобраћаја и паркирања, читајте на 
страницама овог броја.
Затим, како смо Нови Сад приближили Евро-
пи, кроз систем рентирања градских бицика-
ла. Осим непобитне чињенице да је превоз 
бициклом практичан, брз и еколошки савр-
шен, у организацији ЈКП „Паркинг сервис“ 
има и хуманитарни карактер.
Зашто Привредна комора Србије сматра 
да смо не само лидер у организовању 
паркирања, већ и лидер у привредним 
иновацијама?
Али, прича се ту не завршава, заправо тек 
почиње. Ми смо једно од ретких јавних 
предузећа које своје услуге пружа и ван 
Новог Сада. Читајте у ком смеру се шири са-
радња са другим градовима и општинама и 
који су нам даљи планови за развој.
Мислите да смо себи поставили високе 
стандарде? Читајте даље. Наш тим стручња-
ка из области информационих технологија 
осмислио је и Новосађанима понудио нов 
начин плаћања паркинга, тзв. СТАРТ–СТОП 
паркинг систем. Будући да је све што ради-
мо у служби наших грађана, понудили смо 
ефикаснији, флексибилнији и комфорнији 
систем плаћања услуге паркирања.
Затим, о неким стварима који се тичу свих 
нас, запослених у јавном сектору, новом 
Закону о комуналним делатностима, нови-
нама које нам доноси колективни уговор и 
још много тога.
Да се не смеју заборавити они којима је по-
моћ потребна често се чује у свакодневном 
разговору, али ми у „Паркинг сервису“ са 
речи прелазимо на дела. Овога пута, помо-
гли смо најмлађима.
Како је „Паркинг сервис“ предузеће које 
је еколошки одговорно и дуги низ година 
контуинуирано брине о заштити животне 
средине, организовали смо и бројне акције 
у циљу подизања еколошке свести.
О томе, и о још много чему, читаћете на 
страницама овог броја, али, пре свега, 
редакција ПаркингНС-а жели вам срећне 
предстојеће празнике и све најбоље у на-
редној години, како на пословном тако и на 
личном плану.

Слике и прилике

И камиле паркирају, зар не?

http://vukajlija.com
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 Завршили смо још једну веома тешку пословну годи-
ну, како оцењујете рад и пословање „Паркинг сервиса“ у 
2011. години?

Сведоци смо чињенице да је финансијска криза глобално по-
тресла све секторе, па тако и јавни. Услови пословања су све 
тежи, из дана у дан. Али и поред свих тешкоћа, задовољан 
сам што смо успели да ову годину завршимо са позитивним 
резултатима и што смо успели да урадимо неколико капи-
талних ствари у граду. Успели смо да испунимо своју мисију 
и да, у делатности којом се бавимо, грађани осете бољи ква-
литет и више комуналног реда у области паркирања.

 Шта је конкретно урађено на побољшању услова за  
паркирање у Новом Саду?

Проблем паркирања у Новом Саду ублажили смо тиме што 
смо на више локација, на неуређеним и запуштеним повр-
шинама у граду, изградили привремена паркиралишта која 
нису у систему наплате. Такође, санирали смо и реконстру-
исали многа оштећена паркиралишта. Адаптирали смо пар-
кинг простор на Тргу галерија и у Улици Мирослава Антића, 
чиме смо обезбедили значајан број паркинг места у строгом 
центру града. Нови Сад је недавно добио и прво зелено пар-
киралиште у Улици Соње Маринковић, где смо употребили 
пластичне травнате елементе, тзв. „саће“, са циљем да се 
обезбеди очување зелених површина и повећа капацитет 
паркиралишта. Постављени су и додатни дисплеји за оба-
вештавање грађана о томе колико има слободних места на 
затвореним паркиралиштима на Тргу галерија и на гаражи 
код СНП-а.

 Ову годину обележили су и веома значајни пројекти и 
иновације. О чему је реч?

У оквиру акције „Вратимо Нови Сад бициклистима“, покре-
нуте 2009. године на иницијативу Градоначелника Игора 
Павличића, сa циљем да се промовише бицикл као превоз-
но средство, заживео је пројекат NS BIKE чиме је Нови Сад, 
по узору на развијене европске градове, постао први град 
на Балкану са организованом мрежом изнајмљивања бици-
кала. Осим што је вожња бициклом еколошки прихватљива, 
одлична и за здравље, циљ нам је да се масовнијом употре-
бом овог превозног средства допринесе и смањивању са-
обраћајних гужви. Поносни смо што је NS BIKE заживео на 
улицама града и што се враћа култура вожње бицикaлa у 
Новом Саду. Кроз пројекат су реконструисане и изграђене 
бициклистичке стазе у граду, а у циљу развоја и унапређења 
бициклистичког саобраћаја уредили смо паркиралишта за 
бицикле на још неколико локација и подигли степен сигур-
ности постављањем видео надзора.

До сада смо увели много тога новог и очигледно је да се, 
применом нових технологија, прилагођавамо времену у 
коме живимо. Доказ за то је и наш SMS систем наплате пар-
кирања, који се примењује у 20 градова широм Србије. Наше 
Предузеће је савремено, имамо младе, стручне и амбици-
озне људе који знају свој посао и добро га раде, стога и не 
чуди што је „Паркинг сервис“ Нови Сад  водеће предузеће 
које се бави паркирањем у Србији, па и шире. У том смислу, 
наш тим стручњака осмислио је нов систем наплате услуге 
паркирања, тзв. СТАРТ–СТОП паркинг систем. Новосађани 
ће први у Србији имати могућност да паркирање плаћају по 
постпејд систему.

 За нама је још једна Национална конференција о пар-
кирању...

Да, на Сребрном језеру (Велико Градиште) организовали 
смо Пету националну конференцију о паркирању - PARkon 
Јесен 2011. Конференција је окупила значајан број учесника, 
представника предузећа која се баве организацијом парки-
рања, као и представника општина које у плану имају реша-
вање проблема који су последица све веће урбанизације. И 
овом приликом показало се да овакав начин размене искус-
тава доприноси развоју наше делатности.

 Настављају се и хуманитарне акције нашег Преду-
зећа. Колико смо у могућности да изађемо у сусрет сви-
ма којима је помоћ потребна?

Без обзира на тежину времена у коме живимо, морамо бити 
свесни друштвене одговорности јавних предузећа. Тру-
дићемо се да, у складу са својим могућностима, и у будуће 
помажемо како институције тако и појединце и да на тај на-
чин дамо пример и другима. Такође, наставићемо акције са 
циљем подизања свести о значају безбедности свих учесни-
ка у саобраћају, а нарочито деце.

 Шта је то што нас очекује у наредној 2012. години?

У наредној години настављамо да се озбиљно и систематски 
бавимо проблемом паркирања у граду, првенствено кроз 
изградњу нових паркиралишта и реконструкцију постојећих 
паркинг места. У фази припреме је пројекат за изградњу 
прве подземне гараже на Тргу републике. Очекујемо да ће 
комплетно пројектовање бити готово до краја зиме, након 
чега би се приступило реализацији, чиме у самом центру 
града обезбеђујемо модеран гаражни простор на два нивоа, 
са преко 450 нових паркинг места. Такође планирамо про-
ширење система јавних градских бицикала, кроз изградњу 
нових локација за изнајмљивање, али и увођење нових врс-
та бицикала. Планирамо и развој система путем кога ће ста-
новници моћи да изврше пријаву непрописно паркираних 
возила путем MMS-а или електронске поште.

 За крај нашег разговора, шта можете да поручите 
запосленима у ЈКП „Паркинг сервис“?

Очекујем максималну сарадњу и ангажованост свих за-
послених. Ако као радници дамо максимум свом Предузећу 
онда смо у ствари дали максимум и себи и то ће нам се вра-
тити на најбољи могући начин. Само такав однос може да 
дâ резултате. Свим радницима желим срећне божићне и но-
вогодишње празнике, желим им оно најважније - здравље, 
личну и породичну срећу.

Иван Ферко, директор ЈКП „Паркинг сервис”
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Oд 13 do 15. октобра 2011. године, на Сребрном језе-
ру (Велико Градиште), одржана је Пета Националнa 
конференцијa о паркирању - „PARkon Јесен 2011“. 
Конференцији je присуствовао велики број учесника 
из целе Србије, међу којима су били представници пре-
дузећа која се баве паркирањем, као и представници 
општина, односно локалних органа власти.
На тему: Стратегија реструктурирања јавних кому-
налних предузећа у Републици Србији, говорио је Бра-
нимир Љумовић, секретар Удружења комуналних де-
латности у Привредној комори Србије. Упознати смо 
са предлозима, примедбама и сугестијама које су дате 
у поступку јавне расправе коју је организовала При-

вредна комора Србије, а које су прослеђене ресорном 
Министарству економије и регионалног развоја. Било је 
речи и о постојећој законској регулативи, као и потреби 
доношења нових прописа попут Закона о комуналним 
делатностима и Закона о јавно-приватном партнерству 
и концесијама. Господин Љумовић је посебно нагласио 
непходност прецизног дефинисања својинских односа 
и права која проистичу из својине, пре него што се отпо-
чне са било каквом трансформацијом комуналних пре-
дузећа, поготово уколико делови комуналних система 
буду делимично или потпуно приватизовани. 
Ово предавање је инспирисало веома конструктивну 
расправу, посебно на тему јавно-приватног партнер-
ства, дефинисања статуса јавних комуналних преду-
зећа, односно о могућностима и опасностима њихове 
приватизације.
На тему: Унапређењем капацитета до фондова ЕУ, гово-
рила је Гордана Димитријевић, помоћник шефа Канце-
ларије за локални економски развој (КЛЕР) Града Новог 
Сада. Упознати смо са начином функционисања Канце-
ларије и могућностима привлачења директних страних 
инвестиција. Госпођица Димитријевић је истакла значај 
укључивања у прекограничне програме, у којима, по 
њеним речима, леже значајне могућности за локалне 
институције. Упознати смо са условима под којима се 
преко пројеката може конкурисати за новчана средства 
из иностранства, чак и о могућностима остваривања са-
радње и заједничких пројеката са колегама из сродних 
институција из практично читаве Источне Европе. На 
крају предавања, као практичан пример, представљен 
је NS BIKE – систем за изнајмљивање градских бицикала, 
пројекат Града Новог Сада и ЈКП „Паркинг сервис“.
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Синиша Бубњевић, члан Град-
ског већа Града Новог Сада за-
дужен за саобраћај:

Овакве конференције су вео-
ма корисне, пре свега да се 
људи који се баве истом де-
латношћу упознају, размене 

искуства и да унапреде своје пословање. На неким од 
претходних конференција које су одржане постављено 
је много питања и квалитетних задатака који су прето-
чени у амандмане и као такви, чак у већинском броју, 
уграђени у Закон о безбедности саобраћаја на путеви-
ма. Захваљујући томе данас имамо боље уређен систем 
паркирања у земљи.

Иван Ферко, директор ЈКП 
„Паркинг сервис“ Нови Сад:

Ми смо као лидери у органи-
зовању паркирања органи-
затор свих досадашњих кон-
ференција о паркирању. На 
свакој конференцији покрећу 

се неке нове теме, долазе учесници из целе Србије, од 
Врања до Суботице. Трудимо се да сазнамо нешто ново, 
разменимо искуства и да утичемо да се на основу наших 
закључака донесу закони који ће побољшати квалитет 
паркирања у градовима и саобраћаја уопште.

Рекли су...

На маргинама Конференције о паркирању одржана је и 
15. седница Удружења паркиралишта Србије. Седници 
су присуствовали представници готово свих чланица, 
а Удружење је овом приликом постало богатије за још 
четири члана, предузећа из Ваљева, Бечеја, Старе Пазо-
ве и Лознице. Седницом је председавао Драган Рудаков, 
председник Скупштине Удружења и саветник дирек-
тора Предузећа за економске и правне послове у ЈКП 
„Паркинг сервис“ Нови Сад.
Највеће интересовање изазвало је излагање Небојше 
Перића, директора Сектора за правне и опште послове 
у ЈКП „Паркинг сервис“ Београд. Господин Перић је из-
вестио присутне о активностима у вези са поступком 
оцене уставности и законитости доплатне карте, који 
се води пред Уставним судом Србије, као и изменама 
у Одлуци о јавним паркиралиштима предложеним од 
стране ЈКП „Паркинг сервис“ Београд. Будући да су учес-
ници изразили бојазан да ће се и у будуће појављивати 
проблеми у примени Одлуке, формирана је радна група 
која би се бавила питањима везаним за правни аспект 
тзв. доплатне карте.
Размењена су искуства чланица поводом актуелног 
проблема преузимања података из базе МУП-а Србије. 
Након консултација констатовано је да је посредством 
Комуналне полиције проблем привремено решен, а да 
је дугорочно решење овог проблема законска регула-
тива у оквиру Закона о комуналним делатностима.
Раденко Вуковић, директор Сектора за послове развоја 
и организацију паркинг контроле у ЈКП „Паркинг сер-
вис“ Београд, истакао је да се сарадња Удружења пар-
киралишта Србије са Министарством за рад и социјална 
питања наставља и да је организовано неколико саста-
нака на тему увођења јединствене паркинг налепнице 
за особе са инвалидитетом, у складу са стандардима Ев-
ропске уније.
Након конструктивне расправе о наведеним питањи-
ма и јасно дефинисаних предлога, квалитетних оцена 
и процена, закључено је да су управо овакве размене 
искустава веома значајне за развијање и унапређивање 
комуналне делатности паркирања.

Скупштина удружења 
паркиралишта 

Србије
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РАД ПАРКИНГ 
СЕРВИСА ЗАСЛуЖуЈЕ 
СВА ПРИЗНАЊА
Удружење комуналних делатности обухвата сва предузећа 
која се баве јавним комуналним делатностима. У оквиру При-
вредне коморе Србије Удружење делује кроз Одбор удружeња 
који има право да формира различита тела управо због тога 
да би предузећа различитих делатности могла да искажу 
своје специфичности. Дакле, највећа активност обавља се 
преко групација, док Одбор разматра стратешке ствари као 
што је питање законских прописа који се тичу свих делатнос-
ти и дефинишу статус генерално свих предузећа која пружају 
комуналне услуге.
ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад остварује дугогодишњу и ус-
пешну сарадњу са Привредном комором Србије. У госте смо 
позвали Бранимира Љумовића, секретара Удружења за кому-
налне делатности.

 Будући да остварујете сталну комуникацију са јавним 
комуналним предузећима и пратите њихово пословање, 
како оцењујете рад ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад?
Оно што ме заиста одушевљава и представља један од повода 
за наш разговор је чињеница да спроводите и неке активности 
које су много симпатичније грађанима од наплаћивања услуга 
паркирања возила. Активност коју ви водите када је у питању 
изнајмљивања градских бицикала је заиста за поштовање. Из-
међу осталог, ми смо као Удружење и предложили ваше Пре-
дузеће да буде једно од оних које ће конкурисати за добијање 
годишње награде коју додељује Привредна комора Србије. 
Сама чињеница да сте предложени од стране Удружења је 
нешто што указује на то да је рад вашег Предузећа оцењен као 
врло квалитетна активност, значајна и за грађане Новог Сада 
и за делатност решавања проблема мирујућег саобраћаја, као 
ваше основне делатности. У којој мери то људи могу да препо-
знају, друга је ствар. Што се будете више ангажовали и ширили 
ту делатност, претпостављам да ће људи схватити колико је 
значајно и корисно са свих аспеката: од решавања проблема 
паркирања, смањивања гужве у граду, до решавања здрав-
ствених проблема. Оно што је нас као Удружење определило 
да „Паркинг сервис“ кандидујемо за годишњу награду Коморе 
су не само идеје већ и све оно што сте до сада реализовали 
када је у питању ангажовање тог вида превоза у граду. Веома 
нам је драго што је то прихваћено и што је добило једну марке-
тиншку димензију. Нови Сад је тренутно једини град у Србији 
који ради на томе и то, поред ЕXIT-a и других манифестација, 
даје препознатљиву слику вашег Града. Сматрам да је и инте-
рес Града да подржи ту вашу активност, будући да тиме Нови 

Сад заиста представља пример другим градовима у Србији.
 Као резултат дугогодишње сарадње били сте присут-

ни и на нашој Националној конференцији о паркирању, 
PARkon - Јесен 2011.
Конференција коју сте организовали у Великом Градишту била 
је веома значајна. Њен резултат је размена искустава и пру-
жање могућности да видимо у којој мери су наша решења у 
складу са решењима из неких других градова. Кроз овакве 
конференције и информације које се том приликом размењују, 
кроз елементе и критеријуме за, рецимо, формирање цена, 
где се сагледава шта све треба узети у обзир и која су то ис-
куства у другим градовима, предузећима се пружа могућност 
да према својим оснивачима могу лакше да реализују своје 
захтеве, не само када су цене у питању, већ и услови рада, 
терена, броја паркинг места... У том смислу, веома је корисно 
организовати овакве коференције не би ли се видело до којих 
се добрих решења може доћи, како би сами себе кориговали и 
искористили та нова сазнања. Ми не постојимо ради себе, већ 
ради корисника наших услуга, и што смо успешнији у пружању 
услуга то ћемо бити лакше прихваћени, па макар се бавили и 
непопуларном делатношћу.

 Постоји још једна тема које бисмо волели да се дотак-
немо, а у вези је са усвајањем Закона о комуналним делат-
ностима. На који начин ће нови законски прописи утицати 
на услове пословања и развој делатности комуналне при-
вреде?
Сматрам да је овај Закон много лошији од претходног. Имали 
сте прилике да се укључите у јавну расправу и око Закона и 
око Стратегије реструктуирања јавних комуналних предузећа, 
како би се ставиле одређене примедбе и предлози. Оно што 
је основна замерка нас као представника Привредне комо-
ре, која је асоцијација привредних субјеката, је чињеница да 
је потпуно обесмишљена активност која је вођена кроз јавну 
расправу свих 16 регионалних комора, као и у покрајинској 
комори, односно регионалној комори Новог Сада. Предлог 
Закона који је био на јавној расправи и на који смо стављали 
примедбе, а укључили смо и представнике локалне самоупра-
ве, запослене, представнике синдиката и руководећу структу-
ру, никада се није појавио у Скупштини. Велика је разлика из-
међу онога што је отишло као предлог Закона и онога што смо 
ми нудили као решење и предлагали да је прихватљиво и у 
интересу пре свега наших корисника. Није нам била намера да 
се боримо само за сопствени интерес и интерес запослених у 
комуналним системима, него смо полазили од тога да као јав-
ни сервис имамо обавезу да и те како водимо рачуна о нашим 
корисницима. Управо из разлога што је донет читав сет закон-
ских прописа који ће директно утицати на наш рад, од Закона 
о јавној својини, Закона о јавно-приватном партнерству и кон-
цесијама, Закона о комуналним делатностима, у припреми је и 
Закон о јавним набавкама итд. Све то директно утиче на наше 
пословање и дефинисање статуса јавних комуналних преду-
зећа и то је нешто што ће заиста, уколико не буду уважени 
наши захтеви, изазвати велико незадовољство.

 Чињеница је да и поред свих, да их тако назовемо, про-
пуста, Закон о комуналним делатностима ипак доноси и 
нешто добро, а то је осећај правне сигурности баш кад је у 
питању наша делатност.
Када је у питању постојећи Закон, направили смо један мали 
помак када је ваша делатност у питању, а то је да се услуге пар-
кирања, коначно, Законом дефинишу као комунална делат-
ност, што врло битно утиче и на услове пословања у односу на 
претходно постојећу законску регулативу. Кроз ова законска 
решења, која су можда била блажа за предлагача, ваша делат-
ност је дефинисана као комунална са свим правним последи-
цама и за нека друга системска решења која ће бити уређена 
другим законским прописима.

Бранимир Љумовић
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Нови Сад је први град у регији са организованом мрежом 
изнајмљивања бицикала
Често се позивамо на прошла времена. Била су без-
брижнија, искренија, романтичнија. Била су лепша. Ис-
крено смо се радовали малим стварима. Дуге шетње, во-
жња бицикала, подељен колач, лимунада са две сламчи-
це, биоскоп... Ма, толико је тога! Уживали смо у ситним 
задовољствима.
Да ли су се промениле околности или смо се, ипак, про-
менили ми, прогоњени неким другим сновима изазва-
ним неким другачијим мерилима? Како било, мало нос-
талгија, мало криза, а понајвише сазревање у међувре-
мену прикупљених сазнања, трасира неки нови пут (бар 
за неке од нас) и формира најновију специфичну комби-

NS BIKE 
ПОКРЕНИ ТОЧКОВЕ!

стердам, Барселона, Беч, Париз и Нови Сад!
Да, Нови Сад је први град на Балкану који нуди органи-
зовану мрежу рентирања бицикала. NS bike - Rent-а bike!
Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад, 
прве летње дане искористило је да заинтригира нашу 
пажњу, а према речима првог човека куће, Ивана Ферка, 
само се испуњавају дата обећања: „Нама је циљ да дока-
жемо да нам није примарно узимање новца преко „пау-
ка“ и уплате паркирања, већ и буђење друштвене свес-
ти, помоћ разним акцијама. Тако смо постали и део Eco-
Friendly приче, са бесплатним паркирањем у трајању од 
годину дана гарантованим за све аутомобиле, којима је 
емисија CO

2
 испод 100g/km. Једнако сам сигуран и ову 

причу. Сигуран сам да ће NS BIKE заживети на улицама 
Новог Сада, јер овај град је некада имао културу вожње 
бицикала. Желимо да се врате неке лепе, старе навике.“
Постављено је пет станица за бицикле - код популарног 
Штранда, на СПЕНС-у, код Железничке станице, код га-
раже уз Српско народно позориште и у Кампусу Универ-
зитета. Све станице су под видео надзором, капацитета 
од 14 до 20 бицикала. И дизајнерски су решене тако да 
вас позову у свет Тома Сојера (или суптилније Саре Кеј) 
- између два џиновска, наткривена велосипеда, ушуш-
кана у густ бршљан (помоћ ЈКП „Градско зеленило“) 
смештена су кућишта за полуаутоматско управљање, 
откључавање и закључавање бицикала.
Приликом прве регистрације купује се корисничка кар-
тица, са неограниченим важењем, неопходна за иден-
тификацију корисника. Сат се тарифира са двадесет, дан 
са сто динара. А на крају године, по предлогу Градона-
челника Новог Сада Игора Павличића, сав новац при-
купљен кроз NS BIKE иде у хуманитарне сврхе, још један 
вид друштвене одговорности.
И, како нам је предложио директор ЈКП „Паркинг сер-
вис“, Иван Ферко, начин да пробудите Петра Пана у себи 
је једноставан ако сте у Новом Саду - изнајмите бицикл, 
уживате у вожњи градом, прошетате босоноги по дунав-
ском песку на Штранду, посматрате залазак сунца и игру 
последњих зрака на ободима Петроварадинске тврђа-
ве, уз лимунаду и још топле крофне... Као некад... 

Улицама Париза у овом моменту циркулише преко 30.000 
изнајмљених бицикала, дуж 300 километара уређених 
стаза. Нови Сад нуди, поуздано, једнако уживање на 70-
ак километара стаза и за сада са 125 бицикала, понуђе-
них кроз NS BIKE, на 5 локација. Уз то, изграђено је нешто 
више од 500 паркинг места широм града, за оне којима 
је бицикл део животне филозофије или само превозно 
средство.

нацију. Важан њен сегмент је и еколошка свест.
Све у маниру горе наведеног, Град Нови Сад улаже на-
поре у развој иновативних, свежих навика, заснованих 
на традиционалном. Тако се оживљава култура вожње 
бицикала, спаја лепо са корисним - улице враћају онима 
који не загађују, смањује саобраћајна драма; подстиче 
преко потребна физичка активност; показује још један 
(а позитиван!) начин праћења европских трендова. Кад 
смо већ на мапи бициклистичких деоница атрактивних 
свим оним фанатицима који прелазе хиљаде километа-
ра, жељни нових сазања и авантура, онда да покажемо 
и личним примером како им нисмо баш тако далеко. Ам-

Овако организован начин коришћења бицикала, сасвим 
сигурно, смањиће број аутомобила на улицама и пар-
кинзима, а тиме и количину штетних издувних гасова.
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„Вратимо Нови Сад 
бициклистима“

Из угла корисника

Гордана Димитријевић, помоћник шефа Канцела-
рије за локални и економски развој града Новог Сада

ЈКП „Паркинг сервис“ је једна од градских инсти-
туција на коју смо посебно поносни. Предузеће се 
од самог почетка активно укључило у израду Стра-
тегије привредног развоја Града Новог Сада, при 
чему је предложило чак осам пројеката у кључној 
области привлачења инвестиција и стварања по-
зитивне пословне климе. Од изузетног значаја је 
пројекат под називом „Вратимо Нови Сад бицик-
листима“ који се тренутно реализује. Овај пројекат 
омогућава не само да се смање саобраћајне гужве 
у граду и да се оствари одређени ниво заштите 
животне средине, већ и да се позитивно делује на 
здравље наших суграђана. Кроз пројекат су ре-
конструисане и изграђене бициклистичке стазе у 
граду Новом Саду, а затим су постављена паркира-
лишта за градске бицикле, при чему се ти бицикли 
могу изнајмљивати по веома повољним ценама.

Прошлогодишњи одмор одвео је мог супруга и мене на 
обалу Коста Браве и у Барселону. Оно што сам одмах 
приметила на улицама Барселоне били су бициклисти. 
Претпоставила сам да су то изнајмљени бицикли, јер су 
сви били исти. Одмах сам прокоментарисала и изразила 
жељу да би и ми у нашем Новом Саду требали да имамо 
нешто слично. Одушевљена сам била кад сам постала 
члан NS bike-a „Паркинг сервиса“. Помислила сам на 
предности овог чланства. Могу да уживам у читавој 
дужини уређеног Кеја и кад ми је време ограничено. 
Могу да пређем са једног на други крај града за 
кратко време. Наглашавам време, јер нам је оно данас 
веома важно. Поред уштеде времена, уживам у граду, 
не гужвам се у градским аутобусима и при томе се 
рекреирам.
Увек сам била присталица свега што нам може 
унапредити живот, без лоших последица. Ово је управо 
један од добрих услова који нам је омогућио наш град. 
Верујем да ће нам нови булевари озеленети па ће и 
вожња бициклима бити пријатнија.
Овакву прилику не треба да пропустимо. Не само да 
ћемо учинити себи добро, већ и граду, који ће бити 
чистији и пријатнији за све који у њему живе или бораве 
у њему неколико сати. Желим да истакнем колико Нови 
Сад „корача” сигурним корацима и колико не заостаје 
за другим градовима које доживљавамо напредним и 
модерним.

Бисерка Ботошки

точкови
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Знали смо да роде доносе децу, ал’ да паук 
односи аутомобиле...

Радници Службе за транспорт ЈКП „Паркинг сервис“ 
свакодневно крстаре градом и одржавају комунални 
ред. Специјално комунално возило за транспорт неп-
рописно паркираних возила, познатије као „паук“, није 
омиљено међу Новосађанима, али за многе  несавесне 
возаче представља једини „лек“. Одговор на недоумицу 
из нашег поднаслова сазнали смо из разговора који смо 
водили са нашим колегом Милетом Кајфешом, возачем 
„паука“.

 За почетак, испричај нам од када радиш у „Пар-
кинг сервису“ и како изгледа твој радни дан...
 У „Паркинг сервису“, као возач „паука“, радим од 2009. 
године. До тада нисам радио овај посао и у почетку сам 
морао да се привикнем на све специфичности рада, али 
сам, уз свесрдну помоћ својих колега, врло брзо савла-
дао све „дечје болести“ (смех). Када дођем на посао, дуж-
ност ми је да загрејем камион и припремим потребну 
документацију (путни налог, пратећи лист, тахограф...), 
утврдим исправност возила и заједно са колегом пра-
тиоцем полазим на терен. Уколико већ постоје налози 
комуналне инспекције за уклањање возила (са зелене 
површине) одлазимо на наведену локацију и поступа-
мо по налогу, тј. подижемо возило. Осим комуналне ин-
спекције, извршавамо налоге и саобраћајне полиције 
и саобраћајне инспекције. Када су у питању налози са-
обраћајне полиције, од пре неколико година функцио-
нише систем тзв. „видео-паука“. Уколико уочим возило 
у прекршају, фотографишем га (са свим оштећењима, 
уколико постоје) и електронским путем фотографију 
шаљем овлашћеном лицу које, на основу процене 
прекршаја, на исти начин „враћа“ налог за уклањање, 
односно одобрава поступак. Након што возило безбед-
но сместимо на платформу „паука“, довозимо га на наш 
депо у Улици Филипа Вишњића. Колеге су ми причале 
да је некад у „пауку“ седео и саобраћајни полицајац, али 
захваљујући овом новом систему за тако нешто више 
нема потребе.

 Да ли је присуство полицајца у возилу, раније, 
олакшавало посао, у смислу да су се наши радници 
осећали сигурније?
Па јесте, у сваком случају власници непрописно парки-
раног возила имају мало другачији однос када је у пи-
тању „власт“, али разлози за уклањање нису се промени-

ли тако да, за мене као возача, нема неке разлике.
 Који су најчешћи разлози за уклањање возила?

Возачи своје аутомобиле често непрописно паркирају 
на тротоару, у близини раскрснице, на местима резер-
висаним за лица са инвалидитетом и уопште на свим 
оним местима на којима је забрањено заустављање и 
паркирање. Ту су и поменуте зелене површине, на којe 
возачи паркирају правдајући се да тиме никог не оме-
тају, али, наравно, прописи се морају поштовати.

 Да ли у свом раду на терену доживљаваш и неке 
непријатне ситуације? Прозивају вас и да „обилази-
те“ луксузна возила...
Има таквих ситуација, што пре свега зависи од пона-
шања возача који сматрају да нисмо у праву што им ук-
лањамо возило. Вређају нас, понекад чак и гађају раз-
ним предметима са прозора или тераса зграда испред 
којих дођемо „пауком“. Обично сви имају неке изговоре 
и оправдања, да су стали само „на секунд, минут“, да су 
морали да стану на том месту зато што су сва остала мес-
та заузета и слично. Увек поштујем процедуру и с обзи-
ром да нови Закон о безбедности у саобраћају толери-
ше заустављање возила до три минута, уколико возач 
након тог времена није у возилу сви ти изговори губе 
смисао. Што се тиче луксузних возила,то није тачно. Ук-
лањамо непрописно паркирана возила, без обзира на 
„марку“. Недавно сам „донео“ три џипа са „Најлона“, све 
зависи од ситуације.

 Да не причамо само о непријатностима, да ли 
имаш неких симпатичних прича?
Наравно, прошле године смо кренули да уклањамо 
возило са инвалидског места и у једном тренутку сам 
приметио да се у возилу налази пас. Ситуација је била 
крајње необична, међутим убрзо се појавио власник 
који нам се извињавао, срећан што нисмо однели ње-
говог љубимца. Такође, приликом једне интервенције 
у касним ноћним часовима, када смо се спремали да 
кренемо са натовареним возилом, у ретровизору сам 
приметио десетак момака на платформи. Изашао сам из 
возила и питао их шта раде, мислећи да је неко од њих 
власник који на тај начин жели да спречи одношење. Ис-
поставило се да су момци, мало „весели“, изашли из об-
лижњег кафића са жељом да их превеземо до одређене 
локације (смех). Могло је бити опасно, али на срећу све 
се добро завршило.

 Разјаснио си нам да „паук“ носи возила, а чули смо 
и да си „омиљен међу родама“...?
Ха, ха... Па, јесте. Имам седморо деце, узраста од 3,5 до 
15 година...

 Је л’ лакше радити на „пауку“ или водити рачуна 
о деци?
Како-кад... (смех) Шалим се, наравно. Деца су највеће 
богатство и заиста сам срећан када дођем кући са посла 
и дочека ме смех и радост. Хвала Богу, здрави су и сла-
жу се међусобно, а све проблеме, ако их има, решавамо 
заједно.

 Хвала Ти на разговору и желимо Ти много успеха 
у даљем раду.

Миле Кајфеш, возач „паука”

СА ПАуКОМ НЕМА 
ЦИЛЕ-МИЛЕ
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Нови Колективни уговор у ЈКП „Паркинг сервис“ ступио 
је на снагу 1. септембра 2011. године. Колективни уговор 
настао је као резултат заједничког договора Градског 
већа, у име оснивача Предузећа, ЈКП „Паркинг сервис“ 
као послодавца и представника репрезентативних син-
диката радника запослених у нашем Предузећу. Доку-
мент изузетне важности, који регулише права и обавезе 
како запослених са једне, тако и оснивача и послодавца 
са друге стране потписали су: Милан Ђукић, члан Град-

Kолективни уговор
НОВА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДОНОСЕ БОЉу 
ЗАШТИТу И БОЉЕ РЕЗуЛТАТЕ

ског већа; Иван Ферко, директор ЈКП „Паркинг сервис“; 
Слободан Ивков, председник Синдикалне организације 
„010“; Душан Шекуларац, председник Синдиката „Неза-
висност“ и Слободан Милић, председник Синдиката за-
послених у стамбено-комуналној делатности.
Водећи рачуна о заштити интереса несметаног посло-
вања Предузећа, као и о реалним правима и обавезама 
радника у складу са важећим законским прописима, Ко-
лективни уговор дефинише многа питања која до сада 
нису била адекватно решена или која нису ни постојала 
у ранијим документима. Навешћемо нека побољшања у 
односу на претходни акт (за детаљне информације рад-
ници се могу обратити својим синдикалним представ-
ницима):
(...) I, II и III степен стручне спреме добијају, по том ос-
нову, један дан годишњег одмора; најдуже трајање 
годишњег одмора 30 радних дана; родитељ детета до 
14 година (значи и само једног), по том основу, добија 
два дана годишњег одмора; коришћење рекреативног 
одмора – 5 радних дана; цена рада за најједноставнији 
рад је 50% од просечне зараде у Републици Србији, а 
може се увећати за 10%; увећање зараде по основу ми-
нулог рада – 0,5%; увећање зараде за рад за празнике 
120%; увећање зараде за ноћни и прековремени рад 
је 30%; боловање до 30 дана је 75%; накнада зараде за 
време трајања прекида рада без кривице запосленог је 
75%; накнада за топли оброк је 20%; новчана помоћ за 
рођење детета – једна зарада код послодавца; јубилар-
не награде су предвиђене и то: за 10 г. рада – једна, за 
20 г. рада - две и за 30 г. рада - три просечне зараде (...)

Приче кажу да су многи светски уметници само својим 
потписима на салветама плаћали рачуне у кафанама. 
Поведен, вероватно, том чињеницом, Новосађанин 
Зоран Максимовић предложио је предузећу „Паркинг 
сервис“ да доплатну карту плати цртежом коња на 
ливади. Ипак, Зоран је отишао и корак даље, тачније 
40 динара даље. Цртеж је проценио на 1.090,00 динара, 
иако доплатна карта кошта 1.050,00 динара. Његов 
цртеж, заједно са уредно попуњеном уплатницом на 

40 динара стигао је новосадском „Паркинг сервису“ са 
ознаком „хитно“.
Иако идеја духовитог Максимовића није оригинална, 
свеједно, постала је велики хит на друштвеним мрежама. 
Након што смо се нашалили, морамо се, ипак, вратити 
у реалност. Стандардан поступак против нередовних 
платиша мора се наставити, те овакав вид плаћања 
паркинга неће скоро ући у ширу примену.

КРЕАТИВНО 
ПЛАЋАЊЕ 
ПАРКИНГА
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ЈКП „Паркинг Сервис“ Нови Сад доделило је 2. новембра 
2011. године прву „Eco Friendly“ паркинг карту. Прву „зе-
лену“ паркинг карту, која подразумева бесплатно пар-
кирање у трајању од годину дана у свим паркинг зонама 
Новог Сада, добио је Smart, аутомобил из Mercedes-ове 
породице који задовољава строге еколошке критерију-
ме и има оверен сертификат „Eco Friendly“ програма. 
Истовремено, Smart је постао промотивно возило „Eco 
Friendly“ акције.

Прву „Eco Friendly“ паркинг карту, у име „Паркинг сер-
виса“ Нови Сад, уручио је Миленко Љубичић, помоћник 
директора задужен за саобраћај и развој. С обзиром да 
наше Предузеће организује паркирање у још 20 градова 
у Србији ова зелена акција може да се шири и даље и да 
се на тај начин подиже еколошка свест како наших, тако 
и становника других градова.

ЈКП „Паркинг сервис“ је предузеће које већ дуги низ годи-
на континуирано брине о заштити животне средине о 
чему сведоче и бројне еко акције.

„Вреле гуме медија систем“ је, уз подршку Министар-
ства животне средине, рударства и просторног плани-
рања Републике Србије и нашег Предузећа, покренуло 
кампању „Еco Friendly“. На тај начин и ми улазимо у свет-
ске, односно европске токове. Заједно са нашим парт-
нерима препознали смо важност и значај екологије у 
домену саобраћаја, те смо ову актуелну тему поставили 
као један од приоритета. Сходно томе, кампања као фи-
нални резултат има додатне бенефиције за све оне који 
буду возили „зелене аутомобиле“.
Сви аутомобили са емисијом CO

2
 мањом од 100 g по 

пређеном километру уживаће у извесним повластица-
ма. Власници еколошки „подобних“ аутомобила добиће 
„Еco Friendly“ лиценцу у виду сертификата приликом 
куповине својих возила. Добијена лиценца омогућава 
повољније услове финансирања, повољнији пакет оси-
гурања, као и бесплатно паркирањe.

Мала школа ЕКО вожње и паркирања

На платоу преко пута Мастер центра Новосадског сајма, 
4. јуна 2011. одржана је „Мала школа ЕКО вожње и 
паркирања“, у организацији „Вреле гуме медија система“, 

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад и компаније „Опел“. Циљ 
акције била је едукација возача како би и „обични“ 
аутомобили, а не само штедљиви и хибридни, уз ЕКО 
вожњу могли имати мању емисију штетних гасова. На 
овај начин „Паркинг сервис“ је подржао акцију „Велико 
спремање Србије”.

Додељена прва „Eco 
Friendly“ паркинг карта

Пријатељи природе



13

Новосадски пример следе и други градови у Србији

За само шест година од инсталирања софтвера за напла-
ту паркирања SMS-ом у Новом Саду, који су осмислили 
информатичари „Паркинг сервиса“, возачи у укупно два-
десетак градова Србије на исти начин плаћају место на 
паркингу.
У Сомбору је 15. новембра 2011. године потписан Уго-
вор о пословно-техничкој сарадњи, чиме се ЈКП „Пар-
кинг сервис“ Сомбор придружио нашим задовољним 
партнерима. Уговор су потписали Александар Пиља, 
директор ЈКП „Паркинг сервис“ Сомбор и Миленко Љу-

бичић, помоћник директора за саобраћај и развој у ЈКП 
„Паркинг сервис“ Нови Сад.
Искуства градова који су имплементирали наш систем 
говоре да смо SMS наплатом упростили плаћање пар-
кинга, растеретили центар града, смањили гужве и заве-
ли ред на свим паркиралиштима. Зато не чуди све веће 
интересовање за инсталирање овог софтвера широм 
Србије. Ни ту се наша мисија не завршава, будући да се 
свакодневно прати и сервисира програм, а наш тим ор-
ганизује комплетан процес, од обуке радника, монтаже 
софтвера и опреме до администрације.
Нови Сад може да се поноси добрим гласом о лидерима 
у организовању и наплати паркинга који се чује и ван 
граница Србије, па се за новосадски систем наплате 
интересују и Италијани, Македонци, Босанци, Бугари и 
Румуни.

УМРЕЖЕНИ
Новосадски модел наплате користи се у Пожаревцу, Ба-
чкој Паланци, Сремској Митровици, Шиду, Зрењанину, 
Ужицу, Пожеги, Косјерићу, Златибору, Бечеју, Руми, Ста-
рој Пазови, Новом Пазару, Књажевцу, Смедереву, Сом-
бору, Кули и Сремским Карловцима.

Од 1. децембра 2011. године почело је тестирање но-
вог система наплате паркинга, тзв. СТАРТ-СТОП ПАР-
КИНГ СИСТЕМA. Новосађанима се пружа могућност 
да први у Србији паркинг плаћају по постпејд систему. 
Коришћење паркинга наплаћиваће се по потрошеним 
минутима, уместо на цео сат. На крају месеца минути из 
сваке зоне се сабирају, заокружују на цео сат и множе 
са важећом тарифом. Овакав начин обрачуна довешће 
до значајне уштеде средстава корисника, с обзиром да 
неће плаћати пун сат сваки пут када стану на паркинг, 
већ ће се сабирати стварно време које проведу у некој 
зони. Рачун ће стизати поштом или и-мејлом на захтева-
ну адресу, почетком наредног месеца, попут уплатница 
за телефон или комуналије.

Овај систем је много флексибилнији и неће оптерећи-
вати грађане продужавањем паркинга на сваких сат 
времена. Такође, предузетници ће имати могућност да 
плате паркинг одједном за неограничен број возила и у 
било којој зони.
Нови сервис ће моћи да се користи на три начина: ко-
ришћењем smart-phone апликације на мобилном теле-
фону, преко web портала, а ускоро и слањем SMS-а.
За кориснике који имају новије генерације мобилних 
телефона, најједноставније је да са сајта http://startstop.
parkingns.rs преузму апликације за одговарајући опера-
тивни систем, као и упутство за коришћење. Техничка 
служба у седишту Предузећа увек ће бити доступна да 
разјасни недоумице или да корисницима подеси систем.

СТАРТ–СТОП 
ПАРКИНГ СИСТЕМ

ПОТПИСАН уГОВОР О ПОСЛОВНО-
ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ СА  
ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР
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У Родитељској кући на Татарском брду бораве деца обо-
лела од малигних обољења заједно са својим најближи-
ма. Смештајем у овој институцији деци је омогућено да 
се током дуге и тешке терапије не одвајају од родитеља, 
што им бар донекле олакшава највећу животну борбу, 
борбу за здавље.
Схватајући да се хуман однос једног друштва огледа, 
пре свега, у односу према најугроженијима, „Паркинг 
сервис“ препознаје где је помоћ заиста неопходна. По-
ред апела на остале компаније и предузећа да заједно 
учествујемо у акцији и нађемо начин да побољшамо ус-
лове лечења деце оболеле од малигних обољења, желе-
ли смо да скренемо пажњу на бројне проблеме који се 
јављају током лечења деце.
Како бисмо им скратили и улепшали дане које проводе 
у Родитељској кући, поклонили смо им рачунар који ће 

У вртићу „Лиенка“ у Кисачу, 20 јуна 2011. године, 
озваничено је кумство вртића, ЈКП „Паркинг сервис“ 
и ПУ „Радосно детињство“. Уговор о донацији, у износу 
од 200.000 динара, потписали су Иван Ферко, директор 
„Паркинг сервиса“ и Борислав Самарџић, директор 
ПУ „Радосно детињство“. Савет родитеља ће ову, као 
и све будуће донације, употребити за најпотребније 

ПОКЛОНИ ЗА 
РОДИТЕЉСКу КуЋу

ЈОШ ЈЕДНА ДОНАЦИЈА 
ПАРКИНГ СЕРВИСА

ствари у овој дечијој установи. Клинци и клинцезе свих 
узраста, уз погачу и со, дочекали су госте и приредили 
и културно-уметнички програм, под руководством 
васпитача ове установе, као знак пажње за донацију и 
новоостварено кумство.
 Директор ЈКП „Паркинг сервис“ Иван Ферко, овом 
приликом је рекао: „‚Паркинг сервис‘, као друштвено 
одговорно предузеће, наставља да помаже и да 
учествује у свим акцијама на територији града, које 
су везане за решавање и квалитетнији живот дечијих 
установа. Кисач је приградско место и желимо да 
и овим гестом покажемо бригу града Новог Сада и 
градских предузећа за овакве и сличне установе које 
живе и раде ван града. Ово је почетак једне добре 
и дугорочне сарадње са ПУ „Радосно детињство“, на 
добробит квалитета живота и рада деце која у оваквим 
установама стичу своја прва знања.“.

користити за сурфовање по интернету, играње игрица, а 
моћи и много тога да науче. Осим рачунара, добили су и 
сто за стони тенис као поклон МЗ „Омладински покрет“.
Овом донацијом, као и сличним акцијама, ЈКП „Паркинг 
сервис“ излази у сусрет потребама и захтевима града, 
посебно када су у питању деца и њихови проблеми, 
настављајући да спроводи свој програм друштвене од-
говорности.



Настављајући своју мисију унапређења безбедности 
у саобраћају, „Паркинг сервис“ и „Вреле гуме медија 
систем“, уз подршку Градске Управе за саобраћај и путеве, 

Поводом 1. децембра, Светског дана борбе против сиде, 
ЈКП „Паркинг сервис“ обездедило је 5.000 презервати-
ва, који су суграђанима подељени под слоганом „Пар-
кирајте паметно“. Ово је пета година да Предузеће ус-
пешно сарађује са Омладином ЈАЗАС-а, удружењем које 
на волонтерски начин ради један велики и важан посао.
Наша активност усмерена је на подизање свести грађа-
на о превенцији и заштити од инфекције HIV вирусом.  
Сида и неодговоран начин живота често младе људе 
доводе у опасне ситуације по живот и по њихово здра-
вље, а ми смо желели да их на Светски дан борбе про-
тив сиде опоменемо и да им скренемо пажњу на могуће 
проблеме. Акција ПАРКИРАЈТЕ ПАМЕТНО је само једна 
од акција којом наше Предузеће жели да помогне деци 
и младима. Тако ће бити и у будуће.

покренули су акцију „Безбедност деце у саобраћају“. На 
забаван и едукативан начин, током септембра 2011. 
године, 4.000 првака у 36 основних школа упознато 
је са правилима понашања у саобраћају. Серијал 
анимираних филмова под називом „Зелено светло“, 
уз позоришни перформанс, подељен је новосадским 
првацима и представља још један допринос нашег 
Предузећа безбеднијем учешћу деце у саобраћају.

ПАРКИРАЈТЕ 
ПАМЕТНО
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Прваци у 
саобраћају

Паркирајте паметно у 
борби против сиде



Осим што су успешни у свом послу, радници 
„Паркинг сервиса“ побеђују и на спортском пољу. На 
Комуналијади у Врњачкој Бањи, од 9. до 12. јуна ове 
године, освојили смо пехар за  свеукупног победника. 
Медаље су се низале у стоном тенису, шаху, мушкој 
и женској одбојци, кросу..., али и у риболову и 
машинском кошењу траве. Уиграна екипа фудбалера, 
иако је остала без медаље, освојила је симпатије 
публике и навијача. У оквиру Новосадске лиге, наши 
тенисери освојили су прво место. Успеси Горана 
Бајшанског, вицешампиона света, европског првака, 
првака Медитерана и Светског универзитетског 
првенства у савате боксу, свима су нам знани. Кажу 
да слике говоре више од речи...

ПАРКИНГ СЕРВИС 
ЖАЊЕ МЕДАЉЕ

ПАРКИНГ СЕРВИС
Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис” Нови Сад

спортспорт


