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РЕЧ УРЕДНИКА

РЕЧ УРЕДНИКА Слике и прилике
ДОШЛА ЈЕ!
Од новембра прошле године, када је
изашао последњи број ПАРКИНГНС, па до
сада, издешавале су се многе ствари и у
нашем Предузећу и у нашој земљи. Који
су се све то догађаји десили у животу и
раду нашег Предузећа, а вредни су новинарског осврта, читаћете на страницама
овог броја. А оно што преокупира нашу
пажњу, дешава се у земљи, то је свакако
време велике кризе која је дошла и до
нас. Узалуд смо смо се надали да ће нас
мимоићи, дошла је. Чуо сам занимљиву опаску: „Ништа у Србији не успева, па
неће ни криза“ - не знам за ово прво, шта,
где и како, али криза се запатила, то је
очигледно. Али, без обзира на ЊУ, ми радимо и морамо радити, чак и више.
Од 1. априла ове године, наш SMS систем наплате почео је да функционише и у
Сремској Митровици. Преговори трају и
са неким другим већим градовима у Србији. Значи, ми радимо.
Сви извештаји који говоре о раду
наше „паук“ службе говоре да је број однетих возила, из месеца у месец, већи. Сарадња са полицијом је добра, рекао бих
никада боља. То је оно што охрабрује и
говори нам да увек може боље.
Значи, ми радимо.
Број контролисаних
возила на паркинзима
је, такође, већи. Добили смо сертификат SRPS
ISO 9001-2000. То значи
да је квалитет наше организације посла и пружених услуга на веома
високом нивоу.
Значи, ми радимо.
Добили смо једно престижно годишње признање „Капетан Миша Анастасијевић“, које се додељује најуспешнијим привредницима и предузећима.
Ово признање смо добили у категорији
Унапређења квалитета услуга и подстицање предузетничког духа у сектору јавних предузећа.
Значи, ми радимо.
Оно што јесте важно, је да радимо и
само тако ћемо пребродити и кризу и све
промене које нас још чекају сигурно, мислим и на приватизацију. Ако добро радимо, помажемо себи. А у међувремену, на
некој паузи, уз кафицу, читајте нови број
наших новина. И оне раде.
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Гаражирани зец

Кеш колица

„ПАРКИНГНС“
лист ЈКП „Паркинг сервис“
Нови Сад
Издавач: ЈКП „Паркинг сервис“
Нови Сад, Филипа Вишњића 47
Главни и одговорни уредник:
Радован Јекнић
Фотографије: Предраг Ратић

Од вишка глава не боли

WEB: www.parkingns.rs
E-mail: osj@parkingns.rs
Tел.: 021/48-99-111;
Fax: 021/48-99-119
Лист излази повремено
Штампа: „ГРАФОмаркетинг“
Нови Сад
Тираж: 500 примерака
Год. 4, бр. 8 (2009)
Илустр.; 30 cm

2

Веровали, или не!

интервју
интервју

Иван Ферко, директор ЈКП „Паркинг сервис“

ВИШЕ РАДА
ЗА ИСТЕ ПЛАТЕ
Завршили смо једну пословну годину, како оцењујете
рад и пословање „Паркинг сервиса“ у 2008. години?
Наше Предузеће је протеклу годину завршило позитивно
и то је добро. Успели смо да се у другој половини године боље
организујемо, да направимо боље резултате у многим процесима рада, урадили смо много тога да будемо бржи и ефикаснији, а то ће се осетити и у овој години. „Паркинг сервис“ се
својом активношћу и знањем наметнуо као лидер у организацији паркирања, тако да наш систем почиње да се примењује
и у другим градовима Србије, што говори о квалитету и начину
нашег рада. Недавно је Сремска Митровица почела са применом нашег система организације и наплате паркирања, преговори су у току и са неким другим већим градовима у земљи и
надајмо се да ће и ти разговори донети резултате.
На шта конкретно мислите када кажете да су резултати
бољи?

виси од нас морамо се трудити да очувамо, пре свега, радна
места јер знам да сви живимо од плата које зарађујемо у овом
Предузећу. У овој години велики пословни успех ће бити баш
то, да одржимо радна места и ниво плата који ће омогућити
иоле нормалан живот свих радника, а опет уз сва редовна
измирења обавеза и према држави и према Граду. Зато оче-

Само рационализацијом и уштедом
можемо одржати постојеће стање.
У том смислу ћемо урадити и нову
систематизацију радних места.
кујем максималну сарадњу и ангажованост свих запослених,
како би одржали постојеће стање. Дакле, околности у којима
живимо и радимо се мењају и оне ће бити сигурно још неповољније, то морамо схватити и то веома озбиљно како бисмо
опстали и преживели овај тешки период.

Успели смо да у другој половини године побољшамо сарадњу са саобраћајном полицијом и сада је та сарадња на завидном нивоу, што раније није био случај. Из месеца у месец
расте број уклоњених возила због различитих саобраћајних
прекршаја и користим прилику да похвалим рад „паук“ службе, јер до сада нису имали такве резултате. Исто је и са контролорима - све у свему, радници Предузећа савесно и одговорно раде свој посао. Успели смо да у многоме измиримо дуг
према Граду, односно да платимо комуналну таксу која није
редовно плаћана, а то нису мала средства. Редовно враћамо
кредит који је подигнут за куповину паркомата, који није мали
и није баш повољан. Све су то показатељи доброг рада Предузећа, али све то говори да не сме бити опуштања поготово што
долази тешко и неизвесно време, које ни нас неће мимоићи.

Када говоримо о кризи онда говоримо о рационализацији, о штедњи, како ће то бити примењено у нашем
Предузећу?

Светска криза је дошла и до нас, како видите „Паркинг
сервис“ у овој кризи и неизвесности?

Пред нама је значи година која доноси много тога
незвесног?

Као што рекох, добро смо кренули али услови пословања
су веома тешки и све тежи, из дана у дан. Криза из макроекономске сфере прелази на микроекономски ниво и наравно
утиче на нас. Мислим да ће услови за пословање бити још
тежи, што значи да ћемо морати радити још више. Сви морамо
да будемо свесни тога, да ћемо морати радити још више како
бисмо одржали, макар, постојеће стање и постојећа примања.
У условима када већина ствари на економском плану не за-

За крај, препоручио бих да се држимо онога што сам рекао, рада и одговорности на послу, свако на својим задацима. Ако као радници дамо максимум свом Предузећу онда
смо у ствари дали максимум и себи и то ће нам се вратити.
Само такав однос може да дâ резултате. Тешка времена траже
озбиљност и само тако можемо да се надамо да ћемо одржати
Предузеће на завидном нивоу, а то значи и своја радна места
и своја примања.

Ми смо већ успели да у многим стварима смањимо трошкове и да се понашамо штедљиво и рационално. Испоштовали смо све препоруке и Градоначелника и Владе Србије о
смањењу трошкова. Анализом стања трошкова дошли смо до
многих рационалних решења у процесу рада, а све то аутоматски смањује и трошкове Предузећа. Има још простора за рационализацију, ускоро ћемо урадити и нову систематизацију
радних места која ће искључиво ићи ка томе да се изврши рационализација, а самим тим и уштеда. Нова систематизација
ће се пре свега односити на руководећи кадар Предузећа.
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интервју
интервју

Тибор Хорват, председник Управног одбора
ЈКП „Паркинг сервис“
делатношћу. Рад нашег Предузећа је веома значајан
за живот Града. Замислите какве би биле саобраћајне
гужве да паркирање није организовано као сада.
Како видите решење везано за недостатак паркинг
места у Новом Саду и да ли бисте прокоментарисали
садашње цене паркирања?
Како сте гледали на „Паркинг сервис“ док нисте
дошли на место Председника Управног одбора, да
ли сте подржавали рад Предузећа?
Оно што је било евидентно, тих година када је
„Паркинг сервис“ почео са радом, је велики проблем са
паркирањем и велике гужве у центру града. Нисам баш,

Право и дуготрајно решење су гараже, у сваком случају и у сваком облику. Ја сам од оних људи који заговарају приватизацију. Верујем да би се уз комбинацију
приватног и државног овај проблем недостатка паркинг
места могао решити. На тај начин би се могли правити
нови капацитети који би, опет, ишли на добробит грађана, јер тако би град добио нове паркинге. На ову причу
се директно надовезују цене. Садашња цена паркирања

ПАРКИРАЊЕ У НОВОМ
САДУ ЈЕ ВЕЛИК, АЛИ НЕ И
НЕРЕШИВ ПРОБЛЕМ
у почетку, веровао да ће Предузеће успети да заведе
комунални ред и био сам веома скептичан. Оно што сам
схватио је то да је Град почео да размишља другачије,
а то значи да ће се проблему паркирања приступити
озбиљно. Када је почео са радом SMS систем наплате
паркирања схватио сам да „Паркинг сервис“ постаје
једно озбиљно Предузеће. Верујем да и грађани
Новог Сада схватају да је паркирање урбанистички
проблем који имају сви велики градови, па и наш, и да
поштовањем правила помажемо једни другима.
Сада, као председник УО, сигурно боље схватате
проблематику којом се бавимо и сигурно другачије
гледате на све ове проблеме?
Могу вам рећи да сам веома задовољан досадашњим
радом јер сам наишао на један тимски рад на челу
са директором Ферком и посебно бих истакао жељу
запослених да решавају проблеме са којима се сусрећу.
Сада сам ушао у проблематику Предузећа и схватам
шта све треба „Паркингу сервис“-у као предузећу које
се бави једном веома компликованом и осетљивом
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по сату више је него ниска. Жао ми је што „градски оци“
то не увиђају. Оваквом ценом стимулишемо грађане да
аутомобилима долазе у центар града, уместо да буде
обрнуто. Све морамо урадити да се центар ослободи
саобраћајне гужве, иначе ћемо сами себи ускочити у
стомак. Сада је јевтиније доћи аутомобилом у град, него
градским аутобусом, што је парадоксално.
Како онда видите овај проблем за четири године,
на крају вашег мандата?
Верујем да ће се у том периоду решити многи
проблеми у саобраћају у граду и у паркирању, наравно.
Не могу да замислим да за четири године нећемо имати
гаражу. Нови Сад сада има потребу не за једном већ
за три гараже. Сви велики градови имају гараже, не
видим зашто их не би имао и Нови Сад. За овај период
ћемо сигурно подићи и саобраћајну културу наших
суграђана. Многе земље у Европи, а и у окружењу, на
овај начин решавају проблеме - угледајмо се на решења
земаља из ЕУ.

представљамо вам
представљамо вам

Александар Комарчевић, контролор

ОД ЧЕЛАРЕВА
ДО ПАРКИНГА

Александар Комарчевић је још у време када је посао наплате
паркирања у Новом Саду обављало једно друго предузеће,
радио посао инкасанта. Сада је контролор у нашем Предузећу.
Од првог дана успостављања новог система паркирања у
граду он је на градским паркинзима. Свакога дана из Челарева
путује на своје радно место. Једног од најбољих конролора
питамо шта је његов мотив да ради посао контролора
Шта је мотив? Па, није лако сваког дана путовати шездесет
километара од Челарева и назад, али мој мотив за посао је пре
свега моја породица. Када ми је најтеже они су тај подстрек
који ме увек тера напред. Моја супруга Драгана, Лазар и
Милица, су мој мотив за рад.
Значи, породица изнад свега?

Мислим да се култура људи изгубила и да је много оних који се
понашају бахато и немају осећаја за друге људе и разумевање
да ми само радимо свој посао, као и сви други. Имао сам
прошле године и један напад, суграђанина који се баш овако
понашао. Но, прошло је то. Чак сам одустао и од тужбе. Не
волим то. Само желим да мирно радим свој посао. Али зато,
ја се вратим својој породици у своје Челарево, где се живи
мирно и сасвим другачије од ове градске вреве и гужве. Ја сам
иначе одрастао у Равном селу и много ми више одговара тај
мирни начин живота.
Ти си по занимању прехрамбени техничар, млад си
човек, 35 година, да ли си размишљао о раду у својој
струци у некој перспективи?
Не, нисам. Задовољан сам овим послом, радим га већ
годинама и навикао сам се. У струци нисам радио и не знам
како би то сада после толико времена изгледало. Време у
коме живимо је тешко, пуно ризика, жеља ми је да радим, да
сачувам свој посао у тренутку када многи остају без њега. Ја
увек кажем, Бог ми је дао шансу да имам добру породицу, да
имам посао, нека дâ здравља и не треба више.

Баш тако. Ја сам дете које је одрасло без родитеља. Растао
сам уз моју баку и никада не бих дозволио да се та прича
понови и да моја деца не расту уз оца и мајку. Зато је код мене
породица на првом месту, а онда наравно посао. Мој посао
омoгућава да породица живи мирно и нормално. Није лако,
времена су тешка, али знам да ћу урадити све да им пружим
максимално што могу. А да би то урадио, мислим да свој посао
треба да радим добро и поштено.
Посао који обављаш подразумева и кишу и сунце и
културне и некултурне, има ли непријатности?
Ми смо на паркингу и по лепом и по лошем времену.
Није лако то издржати, али услови за рад су много бољи него
раније. Добро и адекватно смо обучени, али мора да се ради.
Много је лакше у овој ситуацији када не мораш да јуриш
некога да наплатиш паркирање, већ само контролишеш. А
непријатности има, већ сам навикао на то. Знате како, као и у
животу уопште, имате финих и културних људи и оних других.
Свакодневно смо изложени неким непријатностима од стране
оних којима ништа није добро, који псују и љуте се што морају
да плаћају паркирање, а поготово када добију доплатну карту.
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ПОМОЋ ДРУШТВУ ОСОБАМА
ОБОЛЕЛИМ ОД АУТИЗМА

У

новембру 2008. године наше Предузеће је доделило једнократну
донацију Друштву за помоћ особама оболелим од аутизма.
На конференцији за новинаре која је одржана у просторијама
овог Друштва, у Темеринској улици 61, говорили су Оливера Бркић,
председница Друштва, заменица Председника Скупштине Града
Марија Цвејић и директор нашег предузећа Иван Ферко.
Друштво за помоћ оболелима од аутизма живи и ради у веома тешким
условима, у просторијама које нису адекватне и чини нам се помало
заборављено од свих, а нарочито од оних који би на било који начин могли да
им помогну и особама које имају овај проблем квалитет живота учине бољим.
Овом приликом директор Иван Ферко је за ПАРКИНГНС рекао: „Наше
Предузеће је овом донацијом желело да помогне рад Друштва, а средства
која смо донирали биће употребљена за побољшање терапија које имају
ове особе, а за које друштво није имало новца у овом тренутку. Жеља
нам је да скренемо пажњу на овакве проблеме верујући да ће се и друга
Предузећа придружити нашој акцији и помоћи у раду овог друштва, али и
сличних институција којима је помоћ потребна“.

ДЕЦА ОБОЛЕЛА ОД АУТИЗМА
ПОСЕТИЛА ПАРКИНГ СЕРВИС

П

оводом Светског Дана борбе против аутизма,
ЈКП „Паркинг сервис“ су посетила деца и
родитељи из Друштва за помоћ оболелима од
аутизма. Овом приликом су деца могла да виде како ради

иначе отежано. Аутизам није болест и зато морамо учинити све да се
деца са аутизмом што лакше укључе у живот. Друштву које ради у веома
тешким условима свака помоћ је драгоцена и то у току целе године, а
не само у једном дану у години, па верујемо да гест „Паркинг сервиса“
неће бити усамљен“.
Директор „Паркинг сервис“-а Иван Ферко, захваљујући се на
лепим речима и на захвалници коју му је уручила председница Друштва,
овом приликом је рекао: „Драго ми је што сте дошли у наше Предузеће
и што и на овакав начин настављамо сарадњу. Година која је пред нама
биће веома тешка али, у складу са рационализацијом и штедњом коју
реализује наше Предузеће, уверен сам да ће се наћи средства која ће
вашем Друштву олакшати рад, а деци оболелој од аутизма олакшати и
улепшати и детињство и дане одрастања. Они су део нашег друштва
у целини и не смемо их заборавити, већ напротив, морамо учинити
све да им помогнемо. Надам се да нећемо бити једино комунално
предузеће које разуме потребе и тешкоће овог Друштва и да ће се и
друга предузећа укључити у ову причу и помоћи децу која имају право
на безбрижно одрастање“.

Ж

„паук“ возило, што је код њих изазвало посебну
пажњу. Ова посета је само продужетак сарадње
„Паркинг сервиса“ и овог Друштва. Председница
Друштва за помоћ оболелима од аутизма
Оливера Бркић је овом приликом директору
Предузећа Ивану Ферку уручила захвалницу за
сарадњу и рекла: „Паркинг сервис“ је једно од
ретких предузећа која обраћају пажњу на наш рад и
Предузеће које разуме наше потребе и покушава да
нам помогне у раду. У времену које је тешко за све
нас, а посебно за родитеље и децу која се суочавају
са овим проблемом, драго нам је када схватамо да
нисмо сами и да има људи који желе да овој деци
помогну и да им олакшају одрастање које је за њих
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елели смо да новогодишњи празници многочланој
породици Милетић буду лепши и слађи - тим поводом
смо их обрадовали новогодишњим пакетићима које
им је уручила заменица Председника Скупштине Града Новог Сада
Марија Цвејић.

Фото: Р. Хаџић

акције

два броја

акцијe

САРАДЊА „ПАРКИНГ СЕРВИСА,
омладине ЈАЗАСА-а и удружења ПРЕВЕНТ

П

оводом 1. децембра, Светског дана
борбе против сиде, „Паркинг сервис“ је представницима Удружења
за борбу против наркоманије ПРЕВЕНТ и
омладине ЈАЗАС-а уручио 3.000 кондома,
под слоганом ПАРКИРАЈТЕ ПАМЕТНО.
Председник Омладине ЈАЗАС-а Вукашин
Гроздановић и PR удружења „Превент“
Оливера Лончар били су одушевљени
оваквим гестом једног комуналног предузећа. Oвим поводом, портпарол Предузећа Радован Јекнић је рекао: „Није први
пут да сарађујемо са оваквим удружењима

младих, који на волонтерски начин раде
један велики посао. Желимо да скренемо
пажњу на њихов рад, али и на проблеме
којима се они баве. Сида и неодговоран
начин живота често младе људе доводе у
опасне ситуације и по живот и по њихово
здравље, а ми желимо да на Светски дан
борбе против сиде опоменемо и скренемо
пажњу на могуће проблеме и последице.
Акција ПАРКИРАЈТЕ ПАМЕТНО је само једна од акција где наше Предузеће жели да
помогне младима и деци. Тако ће бити и у
будуће“.

НОВОГОДИШЊИ
ПОКЛОН ДЕЦИ ДОМА
ЗА ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ
ИЗ ВЕТЕРНИКА
„Паркинг сервис“ је, поводом Дана Предузећа и
Новогодишњих празника, Дому за децу и омладину
ометене у развоју поклонио стоматолошку лампу за
њихову зубну ординацију.

Недељко Бекић, директор Дома и Иван Ферко, директор ЈКП „Паркинг сервис“

СЕБИЧНО ПАРКИРАЊЕ

„Паркинг сервис“ је био донатор породици Хевера
из Кисача, која живи на ивици егзистенције. Ова
породица нема никаквих примања, па им је помоћ у
млеку, пеленама, брашну и другим потрепштинама
добро дошла.

У

сарадњи са невладином организацијом „Есперанца“ наше Предузеће је у фебруару ове
године организовало акцију СЕБИЧНО ПАРКИРАЊЕ. У току ове акције волонтери „Есперанце“
су на аутомобиле који су себично и несавесно паркирани залепили 15.000 налепница које
својом сликом говоре како то изгледа себично се паркирати. Жеља нам је била да, упозоравајући све
оне који се на овакав начин паркирају, подигнемо свест и саобраћајну културу за макар један степеник
више. Ова акција је изазвала велику пажњу медија који својим утицајем могу много да помогну, како
би овакви случајеви на улицама нашег града били што ређи. Други део акције реализоваће се управо
ових дана организовањем предавања по Месним заједницама која ће држати представници нашег
Предузећа и чланови Градске Управе за саобраћај и путеве.
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интервју
интервју

Aна Радојчић
интерни ревизор ЈКП „Паркинг сервис“-а
Каква је улога ревизора у предузећу као што је
„Паркинг сервис“?

У „Паркинг сервису“ сте већ скоро пола године,
какви су вам били први утисци по доласку у
предузеће које се бави организацијом паркирања у
граду?

Интерни ревизор контролише процесе рада и
процедуре предузећа. Ревизор не контролише само
ради контроле и није ту само да „лови“ грешке, већ
да својом контролом укаже на њих и да их, тражећи
одговарајућа решења заједно са радницима и онима
који су одговорни за одређен процес рада, отклони
и да помогне да одређени процеси рада буду што
ефикаснији, тачнији, једноставнији и наравно да све буде
у складу са законом. Резултате до којих долази ревизор
презентује директору Предузећа, како би он као главни
организатор посла могао предузети одређене кораке
ка побољшању квалитета рада. Ревизор је на тај начин
у прилици и да дâ препоруке како да се решавају
одређени проблеми у процесу рада Предузећа.

С обзиром да се ради о јавном комуналном предузећу
очекивала сам један велики и можда гломазан систем,
један спор систем рада, ипак није тако. Упознала сам

Грешке увек постоје - истина, „ко ради тај и греши“, али
сложићете се да ипак грешке треба свести на минимум.
Морамо се у свом раду придржавати процедура и

У новембру прошле године наше Предузеће је добило
интерног ревизора, то је Ана Радојчић. Ово је прилика
да сазнамо нешто више о улози итнерног ревизора у
Предузећу и наравно да упознамо Ану.

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

КО ЈЕ ТО?

људе који желе да сарађују и који желе да свој посао раде
најбоље што могу. Ипак је „Паркинг сервис“ предузеће
које има релативно младе људе, а то подразумева једну
позитивну енергију која може и мора да води напред.
Моји утисци су позитивни, али сам од оних људи који
мисле да се увек може и боље и више, ту смо да једни
другима помогнемо како би посао урадили што боље и
квалитетније.
Интерне ревизоре имају и друга предузећа?
Да, по Закону о рачуноводству и ревизији сва
предузећа треба да имају интерног ревизора. Његов
рад ближе одређује Правилник интерне ревизије у
јавном сектору, из 2007. године. Ревизор има објективну
и независну функцију, a за свој рад одговара директору
предузећа, како би се избегли било какви утицаји на
његов рад.

8

правила, а сваки радник би требао да зна и да буде
упознат са процедурама ISO стандарда како би свој део
посла обављао на најбољи могући начин. Познавање
процедура и одређених стандарда помаже радницима
да лакше и квалитетније раде свој посао. Из свега
овога се дâ закључити да је улога интерног ревизора
унапређење система и организације рада.
Мени лично, ЈКП је на неки начин изазов зато што
је специфичност посла таква каква јесте, зато што смо
као предузеће, пре свега, у служби грађана Новог Сада
и зато што је ово младо предузеће које тек треба да
унапређује своје процесе рада. Верујем да је много боље
да на време укажем на неке евентуалне грешке како би
се оне на време и отклониле, а не да чекамо инспекције
које ће на то указати, уз евентуалне санкције.

представљамо вам
представљамо вам

БРЗО,
ТАЧНО И ЕФИКАСНО
Ако одете у било који град и питате пролазнике и возаче
за омиљено место добићете много различитих одговора; ако
питате, посебно возаче, за неомиљено, већина ће дати исти
одговор: благајна „паук-а“! Да ли би и у нашем граду на овакво
питање био сличан одговор?
ЈКП „Паркинг сервис“ у Новом Саду постоји већ четири
године. Делатност претходника у овој области саобраћаја паркирања била је споредна, тако да је и плато за привремено
уклоњена возила био запуштен, а радне просторије неугледне и неусловне. Благајна, друго име - такорећи народско, за
предузеће чија је делатност од много ширег комуналног и
друштвеног значаја од пуког убирања новца за рад „паука“, и
данас се налази на истом месту, у Филипа Вишњића 47, али...
Као што одело не чини човека, али даје слику о њему, тако и
благајна даје слику нашег Предузећа: уредан, светао и технички опремљен простор у ком је запослено пет радника. Рад
је организован у сменама - шест дана и недељом преподне,
изузетно и ноћу када прилике то изискују (на пр. за време одржавања ЕГЗИТ-а, дочека Нове године на Тргу слободе и сл.).
Опис послова једног благајника чини низ од неколико различитих активности. Један од лагоднијих је рад са корисницима паушалне претплате, што подразумева прављење уговора
и израду станарских и „златних“ картица, проверу података и
наплату. Затим, рад са колегама контролорима: издавање и
раздуживање доплатних карата, прикупљање готовог новца,
пражњење паркомата и састављање извештаја, што тражи
потпуну прецизност и концентрацију.
Онај непријатнији део посла благајника је сам сусрет са
власницима аутомобила који долазе ради преузимања уклоњеног возила или плаћања доплатне карте. Били они ван
благајне смирени, сталожени и љубазни људи, богати или они
други који у најбољем случају имају кредитну картицу у џепу,
углавном реагују слично!
На прво питање „Зашто баш мој аутомобил?“ одговор мора
бити брз и тачан, на основу решења налогодавца: саобраћајне
полиције, саобраћајне или комуналне инспекције.
Прекршиоци правила често понављају да су због посла
или гужве морали „баш ту“ да стану, да им се непотребно одузима време, а време је новац. Надајмо се да схватају да су и
они учествовали у губљењу нечијег времена закрчивши колски улаз, коловозну траку, део тротоара.
А да питамо Ружу Колачек, Светлану Томин, Даницу Деспотов, Јасмину Козаров и координатора благајне Светозара
Богића, љубазне и искусне благајнике да ли постоји неки „рецепт за доброг благајника“, једногласно ће одговорити да је
најважније бити тачан у свом послу и имати добру сарадњу
са свим службама, а посебно у оквиру Сектора за економске
и правне послове.

Бити тачан у свом послу значи пре свега уредно евидентирати све промене. Замислите да се јави странка и пита да ли је
„паук“ донео њено возило а да, због нечије немарности, негативан одговор отвори сумњу да је дошло до крађе! Шта следи,
алармирање полиције и разне непријатности за све. Шта би се
догодило да помешате власнике и издате туђи аутомобил?
За неправилно издату станарску картицу због погрешне адресе, број доплатних карата би изазвао гнев корисника
услуге и обезвредио рад контролора. Неправилно задужење
или раздужење контролора, везано за доплатне карте, отвара
простор за разне манипулације, а поверење је неопходно у

Све што на терену наше вредне колеге
ураде, завршава се код нас на благајни.
За посао на благајни поред одговорности јако
је важна концентрација. И поред непријатности
и амортизације ружних ствари, на благајни НЕ
СМЕ да се греши. Желим да истакнем изузетно
коректну сарадњу са осталим службама, а посебно са нашим руководиоцем и директором.
Светозар Богић, координатор благајне
послу који је везан за новац. Погрешно враћен кусур или примање неисправне новчанице је школа која се плаћа. Из сопственог џепа!
Веома је важан однос према странкама које ниједним гестом, нити речју, немају повода да се осећају искоришћеним и
неправедно кажњеним. У сваком случају, осим прекршаја због
болести, хитности, несвакидашњих ситуација или рада интервентних служби, свако је одговоран за своје понашање у саобраћају и то треба да плати.
Зато, ако одете у било који град и питате пролазнике и возаче који су били на благајни „паук“-а у Новом Саду, сигурно
вам неће признати да је било и погрдних речи на које није одговорено „истом мером“ као и да се свака школа плаћа, али ће
признати да се променила слика свих благајни, у којима седе
службенице и маникирају нокте и отимају новац кроз отвор
налик на пушкарницу!
Наши благајници раде свој посао, а ми се присећамо Ружине крилатице која је на правдање једног духовника који је
прекршио правило паркирања, тихо рекла: „Оче, сви смо ми
грешни“ и примила новац кроз стаклени отвор благајне, ни налик на пушкарницу.
Вера Приљева
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Фото: М. Спасов

Манастир Ћелије

АКО ПОЂЕШ У БИЛО
КОЈИ ГРАД, МАКАР
ТО БИЛО И ВАЉЕВО
Бранковина
Недеља, 30.новембар 2008., 7 часова ујутро, са сумаглицом и
наговештајем више кишног него лепог дана, кренусмо пут Ваљева
преко Бранковине до манастира Лелић и Ћелије.
После краћег јутарњег дремежа стигосмо у хладну Бранковину,
са остацима снега и поледице на западним странама пропланака. Ту
нас је, видевши да је прошао аутобус, пронашла кустос музеја Сека.
Направили смо краћу шетњу по музеју на отвореном, где су рођени
значајни људи Ваљева и целе Србије, живели или само сахрањени
у овом малом сликовитом селу. Уз Карађорђевиће и Обреновиће,
породица Ненадовић је најпознатија српска породица. Док су прве
две давале владаре, Ненадовићи су били најразноврснији - од
кнеза, ратника и јунака до умних и учених људи. Истицали су се и
представљали елиту Србије, од краја 18. до краја 19. века. Мало даље од
цркве и гробља је скромна хумка новијег датума, песникиње Десанке
Максимовић и њеног супруга. У црквеној порти налазе се старе зграде
Фото: М. Спасов
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Наши ходочасници

из турског времена – собрасице, вајат, стари затвор...
Међутим, Бранковина не живи само од прошлости
- дуги низ година одржава се манифестација „Дани
малине“, у јуну месецу.
Прозебли и гладни седосмо у аутобус и кренусмо
даље, на јутарњу кафицу до Ваљева, у „Шофер бар“
који је био изненађујуће пријатан. Добили смо
гратис кафу, упознали љубазног и гостопримљивог
власника ресторана по надимку „Бели“ и кренули
окрепљени даље до манастира Лелић који је наш
најмлађи манастир. Братство сачињава петорица
монаха. Црква је посвећена Светом Николају, слави
породице Велимировић. Манастир није велик, а
сазидан је у рашко-моравском стилу, комбиновањем
цигле и камена, те делује декоративно. Ту је и музеј
владике Николаја Велимировића који је рођен у
Лелићу. Видели смо предмете везане за владикино
детињство и богато садржајан рад из доба када
је био епископ жички и охридски, као и слике из
заточеништва у манастиру Војловица и логору Дахау.
Након краће вожње остависмо аутобус на ивици
пута за Ваљево, па табан превозом узаним шумским
путем, у долину до манастира Ћелије. Полусатна
шетња кроз царство мира и тишине деловала је
опуштајуће. Угледасмо манастирско здање окупано
ранопоподневним сунцем и у дворишту сестринство
које нас очекује. Манастир је из 14. века, посвећен
архангелима Михаилу и Гаврилу. Иако је више пута
рушен и обнављан, ево траје око 600 година. У
манастирском дворишту вредни су пажње гроб
Илије Бирчанина, гроб проте, војводе див-јунака
Јефте Поповића, омањи споменици борцима српских
ратова крајем 19. и почетком 20. века. Посебну
пажњу заузима гроб Аве Јустина, једног од највећих
хришћанских мислилаца, писаца и говорника који је
за живота добио надимак Јустин Златоусти. На тераси
манастирске трпезарије, уз послужење, уживали
смо још мало у благодетима сунца! Остали би и
дуже, али празни стомаци и заказани ручак вапили
су за покретом, па смо тешка срца узбрдо кренули
до аутобуса. У току вожње окрепљени добрим
манастирским пићем, стигосмо опет у „Шофер бар“,
на ручак! Услужни домаћини кренули су да нас
служе специјалитетима ваљевског краја... И на крају,
познати „фрапе од малина“.
Пошто су новембарски дани кратки, а ваљевских
знаменитости пуно, ето разлога за поновни ваљевски
загрљај, који верујем са нестрпљењем очекујемо!
Ружа Колачек

између два броја
између два броја

НАШ SMS

И У ПОЖЕГИ!
Интересовање за примену нашег SMS
система наплате паркирања расте и многи
градови у Србији су заинтересовани за
његову примену у својим срединама.
Једна од општина која нема организовано
паркирање, али има све већи проблем
паркирања, је и Пожега. Разговори на
ову тему су резултирали потписивањем
Протокола о сарадњи између нашег
Предузећа и ЈКП „Наш дом“ из Пожеге. На
конференцији за новинаре, 26. новембра
2008. године, овај Протокол су потписали
директори Иван Ферко и Миљко Краговић.
Промоција нашег Предузећа и Новог Сада
се наставља, а овим поводом директор ЈКП
„Наш дом“ Миљко Краговић истакао је: „На
сајму општина у Новом Саду присуствовао
сам презентацији ЈКП „Паркинг сервис“
и препознао добар производ, добре
стручњаке и озбиљно предузеће. Одмах смо
ступили у контакт и резултат тих разговора
је наша будућа сарадња и потписивање овог
Протокола. Потпуно сам сигуран да смо
напаравили добар избор и да ће општина
Пожега много добити овом сарадњом“.
Миљко Краговић, директор ЈКП „Наш дом“, Радован Јекнић, портпарол
ЈКП „Паркинг сервис“ и Иван Ферко, директор ЈКП „Паркинг сервис“

ПАРКИНГ СЕРВИС – добио признање
„КАПЕТАН МИША AНАСТАСИЈЕВИЋ“
Награда „Капетан Миша Анастасијевић“ је
годишње признање које се додељује најуспешнијим привредницима и предузећима
у оквиру манифестације „Пут ка врху“, а има
за циљ да подстиче и афирмише предузетништво у Србији. Награду заједнички додељују Регионална привредна комора
Нови Сад, Факултет техничких наука Нови
сад и Media Invent.
ЈКП „Паркинг сервис“ је носилац награде у
категорији Унапређења квалитета услуга и
подстицања предузетничког духа у сектору јавних предузећа.
Директору ЈКП „Паркинг сервис“ Ивану
Ферку признање је, у свечаној сали Матице
српске, уручио декан Факултета техничких наука у Новом Саду, проф. др Илија Ћосић.
Проф. др Илија Ћосић, декан ФТН-а и Иван Ферко, директор ЈКП „Паркинг сервис“
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Паркирао су у кров црква

БРЗИНА Један 23-годишњак возач у Немачкој
закуцао се у кров цркве у месту ЛимбахОберфохна пошто је прелетео 30 метара кад је
искочио с надвожњака због превелике брзине.
Срећни возач прошао је с лакшим повредама.

ИЗ СВЕТА

Полицајац казнио надређеног

27. јануар 2009. | Извор: 24 сата

Старица добила забрану вожње до
3000 године
Аустралијски суд је одлучио да Љуби
Релић (84) из Сиднеја продужи
забрану вожње до 3000. године,
након што је установљено да је
првобитна забрана до 2999.
недовољна.
Старици је забрањено да седа за
волан након што се својом
“хондом” слупала на паркингу
возећи без дозволе. Ова
пензионерка, која се последњих
година више од 70 пута
појављивала на суду, упорно је
тврдила да је “добар возач” и да се
полиција неправедно намерачила на њу.

Кремона
- Један саобраћајни полицајац из Кремоне, на северу Италије, казнио је
свог надређеног за непрописно паркирање.
На овај случај скренуо је пажњу један градски одборник који је објаснио
да је казна изречена испред полицијске станице. Пре
неколико дана, сам командант станице Франко Кјари, коме
је написана казна, наредио је да се кажњавају сви грађани
без изузетка, укључујући и саобраћајци на дужности
који буду остављали приватна возила у зонама у којима
постоји забрана паркирања.
Ревносни саобраћајац је казну у висини од 38 евра
закачио за шофершајбну аутомобила свог шефа,
позивајући га да буде пример другима и да убудуће своја
кола оставља на оближњем бесплатном паркингу.
“Налог за плаћање казне је издат”, потврдио је Кјари,
додајући да ово није први пут да бива кажњен и да ће као и
обично урадити оно што раде и сви други
грађани - да плати казну.
17. јануар 2009. | 01:27 | Извор: Тањуг

И ОВДЕ СЕ ПАРКИРАЈУ

08. јануар 2009. | Извор: Блиц

ПАРКИНГ СЕРВИС

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис” Нови Сад

