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РЕЧ УРЕДНИКА

РЕЧ УРЕДНИКА

Слике и прилике

Још који дан и прође 2016. година.
И за њу ћемо једном рећи: сећам
се, то је било 2016-е. На њеном
крају ево и 19. броја наших новина
ПАРКИНГНС, а у новом броју и
преглед оног што смо радили у
протеклој години.
У сарадњи са „Матицом српском“
у фебруару је почело са радом
паркиралиште капацитета 100
паркинг места, а радови на
овом простору финансирани
су из сопствених средстава. „НС
бајк” сезона почела је са новом
станицом, дванаестом по реду. Овог
пута Стара Детелинара укључена
је у систем овог све популарнијег
алтернативног превоза.

Продужено паркирање

Директор Предузећа у јануару
је примио и наградио најбоље
раднике у протеклој години. У
овом броју смо их представили, а
једину даму међу њима посебно упознајте Бригиту Николић.
Ако потражња за овим бројем
буде велика и ако не будете могли
да дођете до њега, може да вам га
набави Служба за набавке, коју смо
представили у овом броју. Дошао
ред и на њих.

Буши, хахаха!

Добар глас далеко се чује, па смо
захваљујући томе склопили нове
и обновили старе уговоре за наш
SMS систем наплате паркирања
- са Новим Пазаром, Кикиндом,
Зајечаром и Пожаревцем.
О промотивним акцијама које
подижу углед нашег Предузећа и
праве добар имиџ читајте на 11.
страни новина, а ја бих издвојио
једну са слоганом „Не паркирај
себично - мисли и на друге”.

Нови систем за сигурно паркирање

www.parkingns.rs

Радници Службе за одржавање
паркиралишта тренутно раде
на уређењу паркинг простора у
Гагариновој улици, у новом броју
пишемо и о томе.
Овог 16. децембра, када нам је и
Дан Предузећа, званично ћемо
напунити 12 година. Мало ли је.
Срећан вам Дан Предузећа и
наравно божићни и новогодишњи
празници.
2

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД

Паркинг

Паркинг

Подвучено жутим

Децембар 2014.

Број 17

www.parkingns.rs

Децембар 2015.

ПАРКИНГНС
лист ЈКП „Паркинг сервис“
Нови Сад
Издавач: ЈКП „Паркинг сервис“
Нови Сад, Филипа Вишњића 47
Главни и одговорни уредник
Радован Јекнић
Уредник фотографије
Предраг Ратић
WEB: www.parkingns.rs
E-mail: office@parkingns.rs
Tел.: 021/48-99-111
Факс: 021/48-99-119
Лист излази повремено
Штампа: „ГРАФОмаркетинг“
Нови Сад
Тираж: 500 примерака
Год. 11, бр. 19 (2016)
Илустр.; 30 cm

Број 18

интервју
интервју

Стеван Лугоња, директор ЈКП „Паркинг сервис”
бициклистичку станицу, дванаесту по реду. Изградили смо је,
наравно, из сопствених средстава.
Када се осврнем на прошлу годину могу рећи да није била
лака, али са задовољством могу рећи да је била успешна.
И у овој години наставили смо да наш SMS систем наплате
паркирања пласирамо у другим градовима. Наш циљ је
да сваке године повећавамо број градова и општина који
примењују овај начин наплате, јер дајемо један добар и
комлетан производ. Тако смо ове године склопили уговоре са
Кикиндом, Зајечаром, Новим Пазаром, а продужили уговор са
Пожаревцом, градом који нам је поново поклонио поверење.
Нема разлога да ову праксу не наставимо, тако да очекујем
да ће овај систем наплате паркирања у 2017. години бити
примењиван и у још неким градовима широм Србије.

ТЕШКА, АЛИ УСПЕШНА ГОДИНА
Планови увек зависе од финансија, па ћемо и у наредном
периоду радити оно што можемо финансијски да покријемо
На крају смо године и сви некако сумирају резултате и
осврћу се на то како су пословали у протеклом периоду.
Како ви гледате на нашу протеклу годину?
Као и прошле и у овој години наставили смо политику
рационалне потрошње и одговорног вођења градског
комуналног предузећа. У протеклој 2016. години до изражаја су
дошли резултати домаћинског односа према послу - резултати
су показали да смо стабилизовали предузеће. Кредит из 2012.
године, више од 70 милиона динара, у целости је отплаћен.
Наслеђене обавезе на основу лизинга, за набавку путничких
возила и радне механизације, измирене су у потпуности.
Наше обавезе према градском буџету редовно се измирују, а
велики део дуга у виду неплаћања градске комуналне таксе,
који датира још од 2012. године, редовно се измирује по већ
утврђеном реду. Ову обавезу, буквално, измирујемо месец за
месец, што раније није био случај.
Стање на дан

30.06.2012.

01.12.2016.

Градска комунална такса
Обавеза по основу уплате дела
добити у Буџет Града Новог Сада
Добављачи
Лизинг
Кредит

8.657.461,45

0,00

18.644.574,07 18.644.574,07
9.261.681,12
9.642.805,94
71.693.798,91

4.226.484,79
0,00
0,00

У, сада већ можемо рећи, прошлој години пустили смо у
функцију паркиралиште код зграде Матице српске, које је
умногоме решило паркирање у том делу града, како нашим
суграђанима који живе на овој локацији и онима који тамо
долазе, тако и онима који свакодневно посећују једну од наших
најзначајних националних институција. Ово паркиралиште
има 100 паркинг места, налази се, што је посебна погодност,
у режиму „беле”, најјевтиније, зоне, а на овом простору важи
и дневна карта. Радови који су урађени део су прве фазе
уређења овог паркинг простора, а у другој фази планирамо
постављање бехатона.
Већ неко време изводимо радове у Гагариновој улици. На
том простору корење је у великом делу подигло бетонске
елементе те је паркирање на појединим местима готово
неизводљиво. Радови и даље трају, а овај посао ћемо радити
у више фаза.
Нови Сад је први град на Балкану који има организовани
систем за изнајмљивање бицикала. Подаци из последњих
сезона говоре да је овај систем превоза по граду све боље
прихваћен, број корисничких картица порастао је на скоро
5.000. Наш „НС бајк” постаје на неки начин и туристичка
атракција града, па га користе не само наши суграђани већ
и гости нашег града. Ове године смо инвестирали у још једну

Недавно сте били у пословној посети нашим колегама
из Љубљане. Где се ми, као Предузеће, налазимо у односу
на њихов „Паркинг сервис”?
Недавно су нам у посети биле колеге из ЈП „Градски паркинг“
из Скопља. Они су веома заитересовани за наш „НС бајк
систем”, а разговарали смо и о неким будућим заједничким
пројектима. Наша посета колегама из Љубљане такође је
размена искустава. Према ономе што смо видели, могу вам
рећи да нисмо ни мало лошије организовани од њих. По
промету и приходима слични су нама. Оно што је велика и
недвосмислена предност наших пријатеља из Словеније
јесу гараже, које им решавају недостатак отворених паркинг
простора, а имају гараже и у приватном власништву. Све у
свему, добро је видети како неке проблеме из наше сфере
интересовања и делатности решавају други, нарочито
Словенија као земља која је у Европској унији.
Недавно је, на вашу иницијативу, одржан састанак
на коме сте раднике информисали како изгледа
финансијска слика Предузећа. Такође, било је разговора и
о потенцијалним тужбама радника за неисплаћен регрес
и топли оброк...
Решили смо многе проблеме из претходног периода, довели
Предузеће у зону позитивног пословања, дугове свели на
нулу, па се надам да ћемо и овај проблем решити. Упознао сам
раднике са чињеницом да је у јавним предузећима зарада у
режиму ограниченог раста још од 2006. године. Основицу за
примену процента повећања чинила је зарада исплаћена у
септембру 2005. године и затечена маса за исплату зарада није
могла да се повећа више од законом одређеног процента. Оно
што сам посебно нагласио је да се од 2016. године, када су се
створили и практични и правни услови, регрес исплаћује у
висини од 75% просечне зараде. Топли оброк се исплаћује
у складу са Законом о привременом уређивању основице
за обрачун и исплату зарада и других сталних примања. У
јулу месецу, по пријави радника, инспекција рада била је у
нашем Предузећу како би утврдила законитост у исплати
топлог оброка. Нису утврдили никакве незаконитости и о
томе су обавестили подносиоце пријаве, а по нашем захтеву
и руководство Предузећа. Моја основна порука је да ћу све
радити по закону и што се тиче овог проблема и што се тиче
уопште пословања Предузећа, као и да не треба сећи грану на
којој се седи.
Какви су планови за следећу годину?
Планови увек зависе од финансија, па ћемо и у наредном
периоду радити оно што можемо финансијски да покријемо.
Радићемо другу фазу уређења паркиралишта код Матице
српске. Радићемо на реконструкцији и санацији паркиралишта
на различитим локацијама у граду. У току наредне године
планирамо да набавимо нова специјализована возила као и
потребну радну механизацију. Верујем да ћемо у 2017. години
успети да изградимо још једну, 13. по реду, бициклистичку
станицу и да ћемо тиме да унапредимо „НС бајк” систем.
На крају, желим да свим запосленим и њиховим породицама
пожелим све најбоље у Новој години.
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БУДУЋНОСТ САОБРАЋАЈА У ГРАДУ ЈЕ У
АЛТЕРНАТИВНИМ ВИДОВИМА ПРЕВОЗА
Ђорђе Басарић,
Начелник Градске Управе за саобраћај и путеве
паркирање у централним градским улицама и како би
се тај простор додатно обогатио рекреативним, зеленим
или другим садржајима, а везано за пријатно проведено
време наших суграђана и гостију Новог Сада. Други
начин је путем тарифне политике паркирања у граду, као
готов резултат израде већ горе поменутог СМАРТ плана.
Проширење зоне наплате, повећање цене коришћења
паркинга нарочито у екстра зони (паркинг места која се
наслањају на пешачку зону), изградња паркинг гаража...,
само су неке од мера решавања проблема паркирања у
Новом Саду.

Нови Сад поприма особине великих градова, а
то значи и да саобраћајне гужве расту. Како их
решавати у будућем периоду?
Оптерећење на саобраћајницама, нарочито у
централном делу града, константно расте као што сте и
напоменули. Делимично је решен проблем изградњом
два велика булевара, те се на појединим правцима у
граду саобраћајно оптерећење и смањило. Међутим,
у централним деловима града овај проблем још није
решен, нарочито у појединим улицама као што су
Јована Суботића, Јеврејска, Железничка, итд. Управа
за саобраћај и путеве интензивно планира да у току
2017. године крене у израду Плана Одрживог развоја
саобраћаја у Новом Саду (МАСТЕР/СМАРТ план), где
ће тачно бити дефинисани кораци будућег развоја
саобраћаја у наредне две деценије. Осим саобраћаја,
за овакву студију обавезно се обрађује и штетност
издувних гасова и буке на градску околину (заштита
животне средине) као и уштеда енергије (путнички
аутомобили и аутобуси градског превоза које покреће
електрична енергија, горивне ћелије...). Даје се предност
алтернативним видовима превоза (аутобус, бицикл,
пешице), а повећавају трошкови коришћења путничког
аутомобила. Повећањем коришћења алтернативних
видова превоза и смањењем коришћења путничких
аутомобила, нарочито путовања према централним
деловима града, аутоматски се смањује саобраћајно
оптерећење и повећава безбедност саобраћаја, без
било каквих додатних радова на саобраћајницама.
Проблеми са паркирањем су део саобраћајних
проблема у граду. Како их видите?
Паркирање на уличној и блоковској градској мрежи
могуће је решити на два начина. Први је изградња јавних
гаража, нарочито у деловима града где се приликом
стамбене изградње није водило рачуна о паркинг
местима (Грбавица и Нова Детелинара) и у централним
деловима града, како би се што више смањило улично
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Алтернативни превоз бициклима у граду је све
популарнији. Наш „NS bike” систем има све више
корисника, управо смо завршили успешну шесту
сезону. Како видите развој оваквог начина превоза
у Европској престоници културе?
Управо је Управа за саобраћај и путеве препознала
бициклистички саобраћај као вид превоза који ће се
у наредној деценији највише развијати. Формирана је
радна група која се бави развојем бициклизма у Новом
Саду, коју чине еминентни стручњаци за ову област са
факултета, из „Паркинг сервиса”, „Урбанизма”, САУС-а,
па чак и људи који промовишу развој бициклизма
из невладиног сектора. Већ је одржано неколико
састанака и у току следеће године кренуће се са
реализацијом конкретних предлога, подржаних од
стране Управе за саобраћај и путеве односно самог
Града. Реконструкција и проширење (изградња)
постојеће
бициклистичке
мреже,
повезивање
приградских насеља бициклистичким стазама,
анкете и бројање бициклиста, набавка аутоматских
бројача бициклистичког саобраћаја, увођење система
бесплатног коришћења rent-a-bike система до једног
сата, промоција бициклизма и превенција безбедности
бицикала у саобраћају... Надам се да ће се базне станице
за изнајмљивање бицикала ширити, али то ширење мора
да прати изградња бициклистичке инфраструктуре. Не
може се изградити базна станица у Петроварадину,
а да у околини нема ни једна бициклистичка стаза. У
самом старту овај пројекат осуђен је на пропаст и брзо
затварање исте.
Питање које постављамо свима који утичу
на развој саобраћаја и решавање саобраћајних
проблема у граду је следеће: Како видите саобраћај
у граду, наравно и проблеме паркирања, за рецимо
15 година?
У централној градској зони неће бити уличних
паркирања, или ће их бити у веома малом броју по
високој економској цени. Биће изграђене минимално
три надземне гараже са око 800 паркинг места, а
пешачка зона или зона без аутомобила биће проширена.
Мање путничких аутомобила у граду, а више путовања
алтернативним видовима превоза (аутобус, бицикл,
пешице) како би боравак у центру града био адекватан
потребама већине становника и посетилаца Новог
Сада, мање коришћење путничких аутомобила са мање
уличног паркирања, више задовољних људи, зеленији
град са мање буке – ово је мој град за 15 година.

најбољи
најбољи

ПРИЈЕМ ЗА НАЈБОЉЕ РАДНИКЕ
Стеван Лугоња, директор ЈКП „Паркинг сервис”, 22.
јануара 2016. године организовао је пријем за раднике
Предузећа који су у 2015. години остварили најбоље
резултате у обављању радних задатака. Том приликом
директор Стеван Лугоња захвалио се присутним
радницима и истакао да будућност стабилног пословања
Предузећа почива на савесном раду и доприносу свих
запослених.
Награђени су: Миле Кајфеш (возач „паука”), Дејан
Смиљковски (возач „паука”), Славко Филиповић
(пратилац „паука”), Владимир Ханак (пратилац „паука”),
Бригита Николић (контролор), Марко Бјелобрк
(контролор), Драган Видаковић (контролор), Далибор
Поповић (контролор), Миле Прибић (заменик
руководиоца Службе за одржавање паркиралишта),
Владимир Хрћан (вођа Радне групе за одржавање
паркиралишта) и Мика Марчић (радник на одржавању
паркиралишта).

САВЕСТАН РАД ЈЕ ОСНОВА УСПЕХА
Бригита Николић, контролор, једна је од 11 најбољих
радника у прошлој години. Жеља нам је да вам је
представимо и из неког другог угла. Разговарамо са
Бригитом, а она се присећа дана када је почела да ради у
„Паркинг сервису“
Почела сам да радим 2011. године, баш се добро сећам
тог првог дана. Пао је велики снег, зимски хладан
дан, а ја дошла збуњена, млада - имала сам 19 година.
Мислим да сам тада била најмлађа у колективу. Све
ми је било необично тих првих дана, али брзо сам се
навикла, научила да радим свој посао максимално
професионално и ето, тако све до данас.

Имамо и ћеркицу Лану од 3 године, па слободно време
посвећујем њој. Када сам била мала хтела сам да будем
фризерка, па онда неко ко црта... Све је, у ствари, било
усмерено ка некој креацији, а сада своју креативност
испољавам и задовољавам играјући се пластелином,
заједно са мојом Ланом.
Бригита је журила да стигне на смену, па смо разговор
завршили њеном малом примедбом на униформу. Каже
да би волела да су униформе мало женственије и да
мало пословне елеганције не би било на одмет.

А у међувремену, колико знамо, издешавале су се
и неке лепе ствари...?
Па, ако мислите на удају, да. Удала сам се, сада муж и
ја радимо заједно. Мислим да то нема неких посебних
предности или мана, има можда нека доза страха,
да то тако назовем, с обзиром да смо егзистенцију
везали за једно предузеће. Али, верујем да само треба
добро радити свој посао и да се тако помаже и себи и
предузећу у коме радиш.
Да ли волиш посао који радиш?
Да, без обзира на специфичност посла контролора.
Више волим што сам напољу, него да сам осам сати
везана за столицу у канцеларији. Има ту и честих
вербалних негодовања и мало „јачих“ речи од стране
оних који се паркирају, а не плаћају, али навикне се
човек. Трудим се да те непријатне ситуације искључим
из описа свог посла.
Шта радиш, када не радиш?
Радим све што и друге жене у кући. Могу рећи да
стварно волим да кувам и да ми тај посао не пада тешко.

Бригита Николић, контролор
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ОТВОРЕНА ЈОШ ЈЕДНА NS BIKE СТАНИЦА
На почетку сезоне, у априлу месецу, изградили смо, дванаесту по
реду, бициклистичку станицу на углу улица Корнелија Станковића и
Миленка Грчића.
„Трудимо се да сваке године проширимо бициклистичку мрежу и
унапредимо систем изградњом нових аутоматизованих станицa за
изнајмљивање бицикала - на тај начин желимо да ову услугу олакшамо
и учинимо приступачном што већем броју корисника. Планирамо да
наставимо ту праксу и наредну сезону отворимо изградњом нове
станице”, изјавио је директор Предузећа Стеван Лугоња.
Последњег дана октобра завршила се сезона изнајмљивања градских
бицикала. За крај сезоне поклонили смо корисницима бесплатан
„NS bike” викенд, као знак захвалности на коректном односу и савесности приликом коришћења бицикала. Ово
је шеста сезона оваквог начина превоза, а наши подаци говоре да се, од укупно 4.600 корисника система, у овој
години регистровало 600 и да је остварено преко 21.000 изнајмљивања. Највише изнајмљивања забележено је на
станицама на „Спенс”-у, на Новом насељу и на Лиману, у Балзаковој улици. Иако се користе током целе сезоне, јун и
јул су месеци када се бицикли нajчешће рентирају. Сви дани у недељи подједнако су заступљени, што указује на то
да се „NS bike“ користи по потреби, управо како је и замишљено функционисање система.

НАГРАДЕ ЗА КОРИСНИКЕ NS BIKE-a
Како бисмо се посебно захвалили суграђанима који су највише
изнајмљивали бицикле, у сарадњи са колегама из теретане „World Class”,
три највернија корисника наградили смо ваучерима који омогућавају
месец дана бесплатног коришћења теретане.
Стеван Лугоња, директор ЈКП „Паркинг сервис”, овом приликом изјавио
је: „Награде које смо доделили данас знак су захвалности, али верујем
и мотив да у наредној сезони буде још више корисника овог система
превоза. Изузетно нам је драго да је ‚NS bike’ у овој мери заживео
и да су грађани прихватили алтернативaн, здравији, ефикаснији и
економичнији начин превоза.”
Предраг Станковић из теретане „World Class” представио је програм
„Indoor cycling”, односно технику бициклизма у затвореном простору,
као погодну алтернативу за кориснике „NS bike” система.
Корисници који су највише изнајмљивали градске бицикле су Наташа Цветковић, Данијела Грабовић и Небојша
Вујковић Цвијић.

ПОСЕТА
Представници ЈП „Градски паркинг” из Скопља посетили су наше
Предузеће, како би се упознали са „NS bike” системом, који је пример
добре праксе у земљи, али и ширем окружењу.
Мрежа станица за изнајмљивање омогућава разрађен, ефикасан и
аутоматизован систем који је у потпуности прилагођен потребама
и захтевима корисника, што је за корак више од осталих сличних
решења у региону.
Овом приликом Стеван Лугоња, директор Предузећа, представио је
рад система и његову организацију, размењена су искуства и знања
стечена у реализацији, а разматране су и могућности заједничког
учешћа на новим пројектима.
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ОСНОВАНИ САВЕЗИ ВОЗАЧА
Крајем фебруара 2016. године основано је „Удружење возача ЈКП ‚Паркинг сервис’ ” чији је основни циљ да, поред бенефита у
виду попуста на чланство, стручног саветовања и промоције безбедности у саобраћају, јача тимски рад и створи бољу атмосферу
међу запосленима у Предузећу.Чланство у Удружењу је бесплатно. За Председника Удружења изабран је Александар Прибић,
а чланови Управног одбора су Нермин Јунузовић, Владо Богавац, Стеван Станков, Слободан Ивков, Младен Добрић, Милош
Иванић, Радослав Мазалица и Миленко Муњин. Секретар Удружења је Саша Ћурчић.
Група људи окупљена због истог циља, а то је безбеднији превоз и учешће у саобраћају,
основала је и „Савез возача Новог Сада“. Конститутивна седница Савеза одржана је
25. фебруара у Скупштини Града Новог Сада. Испред иницијативног одбора Савеза,
Марко Топо из ЈКП „Паркинг сервис” објаснио је да су увидели да су слични савези
у прошлости давали велики друштвени допринос. Међу члановима Савеза, поред
удружења возача ЈГСП „Нови Сад“ и ЈКП „Паркинг сервис“, јесу и возачи Дома здравља,
„Неопланте”, представници саобраћајне инспекције и приватног сектора.
Оснивачка скупштина „Савеза возача Војводине” одржана је 1. априла 2016. године,
у Мастер центру „Новосадског сајма”. У раду Оснивачке скупштине учествовали
су представници савеза и удружења возача из Сремске Митровице, Куле, Вршца,
Суботице, Новог Сада, као и представници приватног сектора и државних органа из области саобраћаја и безбедности
у саобраћају. За председника Савеза возача Војводине изабран је Марко Топо (ЈКП „Паркинг сервис” Нови Сад), који је том
приликом изјавио: „Функционисање ‚Савеза возача Војводине’ замишљено је у више
праваца. Сарадња са приватним сектором омогућиће бенефите за све чланове
Савеза, у смислу попуста и других сличних услуга које ће релаксирати њихов буџет.
Сарадња са локалним самоуправама, покрајинским институцијама, привредом
и универзитетима омогућиће стручно усавршавање и реализацију програма и
пројеката у области саобраћаја. Возачи,
односно њихови савези и удружења
широм Војводине, од Савеза могу
да очекују помоћ на свим пољима
делатности, као и јачање солидарности
и заједништва. Не треба заборавити да је
некада Савез возача био важан чинилац
друштвеног развоја у области саобраћаја. Оснивањем ‚Савеза возача Војводине’
желимо да вратимо његов значај и улогу у друштвеном систему”.
У Улици Васе Стајића бр. 6, 24. новембра, отворена је Канцеларија „Савеза возача
Војводине”. Отварању је присуствовао и Ђорђе Басарић, Начелник Градске Управе за
саобраћај и путеве.

„СЕМАФОРИЗАЦИЈА 6”
У сарадњи са Градском Управом за спорт и омладину и
Канцеларијом за младе Града Новог Сада, Центар за промоцију
безбедности саобраћаја већ шесту годину заредом организује
пројекат „Семафоризација”. Овај пројекат до сада је обухватио
више од 3.000 ученика завршних разреда средњих школа који
су, према истраживањима, једна од најугроженијих категорија
у саобраћају. У Техничкој школи „Милева Марић Ајнштајн”
организован је финални квиз о познавању саобраћајних
прописа, у коме су учествовали ученици завршних разреда
Техничке школе „Милева Марић Ајнштајн”, Средње машинске
школе,
Средње економске школе „Светозар Милетић”
и Гимназије „Лаза Костић”, чији су ученици и победници
овогодишњег квиза.
У раду жирија учествовали су Зоран Алимпић, помоћник

директора Агенције за безбедност саобраћаја Републике
Србије, Дејан Милојевић, официр Одељења саобраћајне
полиције у Полицијској управи Нови Сад и Саша Игић,
помоћник Покрајинског секретара за саобраћај и
инспекцијски надзор.
Допринос пројекту „Семафоризација” дали су Одељење
Саобраћајне полиције у Полицијској управи Нови Сад,
Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије и ЈКП
„Паркинг сервис” Нови Сад. Марко Топо, извршни директор
ЈКП „Паркинг сервис” Нови Сад, овом приликом изјавио је:
„Одабрали смо да подржимо овај пројекат пре свега зато што
су циљна група средњошколци, чија је едукација, као будућих
учесника у саобраћају, од непроцењиве важности”.
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ПРЕЗЕНТУЈЕМО ВРЕДНОСТИ
КОЈЕ РЕАЛНО ПОСТОЈЕ
Сектор за регионалну и међународну сарадњу, односе са јавношћу и маркетинг умногоме креира имиџ
нашег Предузећа и ствара слику о нама и ван Новог Сада
Није случајно да се сваке године повећава број задовољних партнера и да се за наш SMS систем наплате одлучују
бројни градови широм Србије. То је резултат, пре свега, квалитетног производа, али и преданог рада. „Ове године
потписали смо уговоре о сарадњи са Кикиндом, Зајечаром и Новим Пазаром. Посебно нам је драго када нам
партнери поново поклоне поверење и изразе жељу да по истеку уговора наставимо сарадњу, као што је био
случај са ЈКП ‚Паркинг сервис’ из Пожаревца”, каже за наш лист Миодраг Станисављевић, помоћник директора
Предузећа за техничко–комерцијалне послове.

ЈКП „Зајечарпаркинг”

ЈКП „Паркинг сервис” Пожаревац

ЈП „Паркинг сервис” Нови Пазар

ЈП „Кикинда”

Други битан сегмент нашег пословања је одговоран однос према јавности, својим радницима, али и према својој
околини. Служба за односе са јавношћу презентује квалитет и вредности које реално стоје иза нашег Предузећа
и преносе слику о нама у медијима. Поменућемо само неке од акција које су имале великог медијског одјека и
обележиле ову годину: акција уклањања напуштених и хаварисаних возила, акција „Не паркирај себично! Мисли
и на друге”, акција подршке добровољним даваоцима крви... Са циљем да утичемо на заштиту животне средине,
кроз бесплатне вожње и награде за најверније кориснике наставили смо промоцију „NS bike” система. У сарадњи
са „ProCredit” банком планирамо да на појединим паркинг местима поставимо пуњаче за електрична возила, чије
ће коришћење бити бесплатно. Све овe активности повезују нас са нашим корисницима и граде имиџ Предузећа.
Као јавно предузеће осећамо потребу да, кроз сарадњу са невладиним сектором, подржимо интересе Новог Сада
и Новосађана. У том смислу, драго нам је да смо остварили сарадњу и потписали Протокол са представницима
пројекта „Нови Сад 2021“ и подржали их у борби да наш град постане Европска престоница културе за 2021.
годину. А заједнички циљ смо пронашли и са Удружењем „Маме Новосађанке“, промовишући младе нараштаје које
сматрамо најзначајнијим сегментом друштва.
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„Нови Сад 2021”
ЈКП „Паркинг сервис” и
представници
пројекта
„Нови Сад 2021” потписали
су Протокол о сарадњи,
као
вид
подршке
Организационом
одбору
пројектa „Нови Сад 2021”
који је вредно радио на
реализацији кандидатуре
Новог Сада за Европску
престоницу културе (ЕПК). „Паркинг сервис” је уступио
свој простор, мурале, на гаражи код Српског народног
позоришта, на којима је промовисана финална апликација
у оквиру кандидатуре Новог Сада за ЕПК.
Овим поводом директор ЈКП „Паркинг сервис”, Стеван
Лугоња изјавио је: „Желели смо да у складу са својим
могућностима подржимо кандидатуру Новог Сада за
Европску престоницу културе 2021. Као градско предузеће
у служби грађана, у делатности којом се бавимо, желели
смо да на овај начин дамо и институционалну подршку да
наш Град, а то значи и сви ми који живимо у њему, добије то
ласкаво признање Европске престонице културе”.

„Маме Новосађанке“
ЈКП „Паркинг сервис“
и
Удружење „Маме
Новосађанке“ потписали
су Протокол о сарадњи,
који подразумева да
ће наше Предузеће
подржати рад овог
Удружења. С обзиром
да делимо исти циљ унапређење социјалне
и здравствене заштите
Јана Веселиновић и Стеван Лугоња
грађана, а пре свега
мајки и деце, брига о породици је нешто што ћемо
великодушно подржавати у нашој будућој сарадњи. Ако
се будемо међусобно информисали о питањима на која и
ми као јавно комунално предузеће можемо да реагујемо,
да помогнемо и учинимо, онда ће и овај Протокол имати
смисла и значаја. Промоција породице као најзначајнијег
сегмента друштва, где су деца у центру пажње, наш је
заједнички циљ будући да „Паркинг сервис“ својим добрим
и квалитетним радом већ води бригу и о породицама
својих радника.

„ОЧИСТИМО СВЕТ“
Светска акција „Очистимо свет” обележава се 15. септембра и једна је од највећих
еколошких кампања за заштиту животне средине. Суштина ове акције је да заједно са
нашим суграђанима решимо проблем возила која су без регистарских ознака, напуштена,
хаварисана и остављена на градским паркинзима, зеленим површинама, јавним
површинама друге намене, пролазима и осталим местима која не служе за паркирање и
остављање возила.
Акција„чишћења” паркинга започета је у Шекспировој улици и том приликом директор ЈКП
„Паркинг сервис” Стеван Лугоња изјавио је следеће: „Ову акцију реализујемо на Светски
дан ‚Очистимо свет’ како бисмо скренули пажњу на проблем ‚остављених’ возила, јер је
примећено много напуштених и заборављених аутомобила на паркинзима, нарочито унутар блоковских саобраћајница.
Апелујемо на ‚заборавне’ власнике да своја возила на време уклоне како би избегли непотребне санкције и материјалне
трошкове“.

„НЕ ПАРКИРАЈ СЕБИЧНО!”
Kако би указали на проблем непрописног паркирања
возила широм града и ове године смо наставили са акцијом
„Не паркирај себично – мисли и на друге”.

Петронијевић из Удружења „Маме Новосађанке”, који су
подржали акцију и указали на специфичност проблема са
којима се свакодневно сусрећу.

Том приликом Стеван Лугоња, директор Предузећа,
изјавио је: „Данашњом акцијом желимо да скренемо
пажњу на проблеме које особе са инвалидитетом имају
у саобраћају, а пре свега приликом паркирања. Сличне
проблеме имају и бициклисти на бициклистичким стазама,
као и маме на тротоарима, где често видимо непрописно
паркиране аутомобиле. Апелујемo на возаче да се не
паркирају себично, да имају свест о томе да, паркирањем
на овако обележеним местима, особама са инвалидитетом
онемогућавају несметано функционисање у граду”.

Активисти поменутих удружења обележаваће аутомобиле
несавесних возача налепницама које својим садржајем
упозоравају на ове прекршаје. Суштина је баш у ономе
што каже и наш слоган: „Не паркирај себично – мисли и на
друге”.

Нашој акцији придружиле су се и параолимпијке Борислава
Перић Ранковић и Нада Матић, Марко Трифковић из
„Новосадске бициклистичке иницијативе” и Наташа
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активности
активности
интервју

ОТВОРЕНО ПАРКИРАЛИШТЕ
КОД МАТИЦЕ СРПСКЕ (ФАЗА I)
Као резултат Уговора о пословно-техничкој сарадњи, почетком фебруара код зграде Матице
српске отворено је паркиралиште капацитета 100 паркинг места. Паркиралиште је у режиму
беле зоне у којој сат паркирања кошта 30 динара, а важи и дневна карта која кошта 100 динара.
Овај паркинг простор омогућиће паркирање нашим корисницима који живе и раде у овом
делу града, као и свима онима који свакодневно посећују једну од највећих националних
институција.
Овом приликом, директор ЈКП „Паркинг сервис” Стеван Лугоња изјавио је: „Надамо се да ће
ово паркиралиште, које се налази на 2-3 минута од самог центра града, смањити притисак на
остала паркиралишта, пре свега на Тргу Марије Трандафил и у Пашићевој улици. Желели смо
да максимално изађемо у сусрет грађанима, тако да се ово паркиралиште налази у режиму
најјевтиније, беле, зоне. Овај паркинг простор изградили смо из сопствених средстава, а у
другој фази планирамо постављање бехатона”.

САНАЦИЈА ПАРКИРАЛИШТА У ГАГАРИНОВОЈ УЛИЦИ
Разлог за санацију паркиралишта у Гагариновој улици је деловање
коренског система стабала које је девастирало паркинг места
и отежало несметано одвијање саобраћаја у овом делу града.
Предметна површина износи 500 квадратних метара и већи део
радова обавља се ручно, а мањим делом и ангажовањем радне
машине катерпилар „бобкет”.
Санација подразумева подизање тзв. газеће површине (бетонских
елемената „меба”), третирање коренског система стабала (радови
које изводи ЈКП „Градско зеленило”), а затим и замену оштећених бетонских елемената новим. Наведени елементи омогућавају раст
траве и упијање дела атмосферских вода. Радове на санацији паркиралишта обавља Служба за одржавање паркиралишта и изводе се
у више фаза.

НОВИ „ПАУК“

Ових дана завршена је процедура набавке за ново „паук“ возило,
чиме ће Служба за транспорт добити седмо по реду возило
овог типа. Нови „паук“ омогућиће брже реаговање на терену
и ефикасније уклањање возила која се налазе у саобраћајном
прекршају.
Поред услуга преноса возила по налогу овлашћених органа,
наша специјална возила се користе и у ванредним околностима,
елементарним непогодама, разним интервенцијама које су од
важности за функционисање саобраћаја у граду и као помоћ
у обављању других комуналних делатности. Ново возило ће
омогућити пружање квалитетнијих услуга нашег Предузећа. Овом
набавком смањиће се просечна старост „паук“ возила, која је до
сада била преко шест година.
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СИСТЕМ ЗА АУТОМАТСКУ
НАПЛАТУ ПАРКИРАЊА

У циљу рационализације и унапређења пословања увели смо
аутоматску наплату паркирања у гаражи код СНП-а. Овај систем
омогућава једноставну, аутоматизовану контролу уласка/изласка,
као и наплату паркирања на затвореним паркинзима.
Поред ефикасније наплате паркирања, предности система
су и боља контрола пролаза возила, повећава се сигурност и
обезбеђује минимално задржавање возила на рампама.
Ускоро се планира постављање оваквог аутомата за наплату
паркирања и на затвореном паркиралишту код Института у
Сремској Каменици.

представљамо...
представљамо...

СЛУЖБА ЗА НАБАВКЕ – У СВЕ СЕ МЕША
Миленко Муњин, руководилац Службе, истиче да је
ова служба као маргарин - „у све се меша“, али је то
једноставно тако. Све мора да иде преко ове службе, од
игле до локомотиве, а пошто не набављамо ни игле ни
локомотиве, све остало иде баш преко њих. Служба има
седам, а директно у набавкама раде четири радника.
О магацину, који се налази у Улици Филипа Вишњића,
воде рачуна Ђерђ Балинт и Саво Вучетић. Све оно што
Служба испрати у процесу и папиролошки, заврши у
магацину. Муњин истиче да радници морају да имају
сертификат за јавне набавке. Сходно вредностима нашег
годишњег плана и програма, закон нам налаже два
сертификована службеника, a наша Служба за набавке
има три оспособљена радника: Миленка Муњина, Весну
Гргинчевић и Николу Дамјановића.
Када кажемо Служба за набавке, мислимо на
роковe, динамику...
Да, рокови су нешто што највише оптерећује ову службу.
На десетине јавних набавки мале вредности, неколико
десетина микро набавки, тендери, све то даје посебну
динамику нашој служби али тражи и тачност - свака
грешка или неки пропуст у раду одлаже реализацију
одређених послова што, опет, за собом повлачи

Драган Лучић, Наташа Поповић, Миленко Муњин,
Весна Гргинчевић, Никола Дамјановић
одређене последице. Све ово говори да се посао мора
обавити тачно, на време, са одговорношћу радника који
учествују у том процесу и онда ни ми као Служба, а ни
Предузеће немамо проблема.
Како оцењујете сарадњу са осталим службама?
Сарадња са осталим службама у Предузећу је одлична.
Ми као Служба за набавке смо у служби целог Предузећа.
Знате и сами, свима треба нешто и свима треба одмах.
Успевамо да нађемо заједнички језик и да све оно што је
битно за функционисање нашег колектива буде урађено
и то на време. Неки послови захтевају хитност и ми у тим
случајевима реагујемо брзо, а све за добробит целог
колектива.
Муњин нам објашњава да је Служба за набавке део
система спојених судова. „Све што неком треба дође до
нас. Ако треба одржавати паркиралишта, купити неки
материјал за то, онда је то набавка. Ево, ви сада радите
наше новине, оне морају да се штампају, ако није урађен
процес набавке, на време и како треба, тешко да ће од
тог посла бити нешто. Ако треба купити воду радницима
и то је набавка и да даље не набрајам.”

Саво Вучетић и Ђерђ Балинт

Миленко Муњин нам прича и присећа се времена када
је дошао у ову Службу, односно у Предузеће: „Када сам
дошао марта сада већ давне 2005. године имали смо
само столице - значи имали смо на чему да седимо, а
све остало набавили смо после и постепено. Сада смо
Предузеће које функционише добро и заузима битно
место у комуналном систему Града. Драго ми је што сам
кроз ово време иза нас учествовао у изградњи овог
Предузећа, као и то што сам део процеса рада и живота
нашег колектива сада“.
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акције
akcije

ЧЕТИРИ ЗЛАТА, ЈЕДНО СРЕБРО
И ЈЕДНА БРОНЗА НА 36. КОМУНАЛИЈАДИ
У Врњачкој Бањи је од 15. до 18. јуна ове године одржана Комуналијада,
36. по реду. ЈКП „Паркинг сервис” и ове године учествовало је на
спортској манифестацији радника комуналних предузећа Војводине.
Наши радници освојили су: у шаху златну медаљу екипно (Александар
Лесковац, Марко Маравић, Слободан Милић, Велизар Андрић), златну
медаљу
појединачно
(Александар Лесковац)
и бронзану медаљу
појединачно
(Марко
Маравић); у стоном
тенису златну медаљу
екипно (Јелена Ивков,
Драгана Цвијовић, Ана Вуловић) и златну медаљу појединачно
(Јелена Ивков); сребрну медаљу у одбојци екипно (Јелена Ивков,
Марина Холи, Љиљана Квргић, Наташа Граховац, Ана Вуловић,
Александра Бозало). Резултати су показали да су наши спортисти и
ове године на прави начин представили Предузеће.

Скупштина Удружења пензионера
ЈКП ,,Паркинг сервис“
Трећа Годишња Скупштина Удружења пензионера ЈКП
,,Паркинг сервис“ одржана је 10. новембра у свечаној сали
Удружења пензионера Града. Извештај о досадашњем
разноврсном раду, у коме се истиче помоћ члановима око
прибављања нових здравствених књижица, поткрепљен
је и позитивним финансијским извештајем. Изложен је и
План рада за 2017. годину, који предвиђа да се наставе
активности попут излета, бањског лечења, обележавања
важних датума, сарадње са матичном кућом и удружењима
пензионера, као и учешће на „Олимпијади здравља,
спорта и културе”. Уз пригодан програм ученика Музичке школе „Јосиф Славенски“ и ансамбла ,,Вила“, наши
пензионери су домаћински дочекали многобројне госте. Својом крепкошћу показали су, нама који ћемо им
се прикључити једног дана, да је треће доба време које не би требало да нас плаши, већ да му се радујемо.
(фото: Ј. Ивков)

In memoriam ИВАН ФЕРКО (1974-2016)
У недељу, 23. октобра, уз испраћај свештеника Евангелистичке и Православне цркве, у Кисачу је сахрањен
Иван Ферко. Био је на челу нашег Предузећа (2008-2012), када смо захваљујући унапређењу и популаризацији
наплате паркинга SMS-ом добили признање „Капетан Миша Анастасијевић“ и када је реализована идеја која
је постала бренд познат као НС БАЈК.
Памтићемо га по препознавању хуманитарних, спортских и културних акција, по учешћу у новогодишњој
светковини ,,Нови Сад срцем“, по невероватној енергији, доласку на посао и пре почетка радног времена и
по томе што је знао име и презиме сваког од нас. Иза себе је оставио три сина и много жеља које није стигао
да оствари.
Нека почива у миру.

