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РЕЧ УРЕДНИКА

РЕЧ УРЕДНИКА Слике и прилике
Пред вама је десети број ПАРКИНГНС.
Можемо рећи да је мање-више јубиларни број. Када кажемо ДЕСЕТИ број
и није нешто, али када знамо који је
временски период за нама и није
тако лоше. поготово за комуналне
новине, односно новине комуналног
Предузећа.
Шта је то обележило период између
два броја, од јуна до новембра?
Наше предузеће било је иницијатор
и организатор велике, али и прве,
Регионалне Конференције о паркирању. Конференција је организована
под слоганом: Изазов новог доба.
Ако вам кажем да су учесници ове
Конференције дошли из Словачке,
Румуније, Словеније, Хрватске, Македоније, Федерације БиХ, Републике Српске, Црне Горе и Србије, онда
ћете схватити да је паркирање заиста
изазов новог доба. Предавачи из ових
земаља приближили су нам проблеме са којима се сусрећу и како их решавају. О раду Конференције читајте
на првим страницама овог броја.
Бицикл као допунско, или алтернативно, превозно средство има све
више шанси да заживи у нашем граду.
Почетком августа Градоначелник Новог Сада Игор Павличић и директор
ЈКП „Паркинг сервис“ Иван Ферко,
отворили су прва паркиралишта за
бицикле у Новом Саду. Свечано отварање било је на паркиралишту за
бицикле, које се налази на „Штранду“.
За почетак смо изградили три оваква
паркиралишта, сигурно да ће их бити
још, а верујемо да ће наредну годину
у Новом Саду обележити двоточкаши.
На 5. и 6. страни читајте о томе.
Примена нашег система паркирања,
као и SMS начин наплате, шире се Србијом, ускоро ће почети у Сремским
Карловцима, Бечеју, Бачкој Паланци, Ужицу. Сада је свима јасно зашто
наше Предузеће многи називају лидером у паркирању у Србији.
О свему овоме што сам набројао и о
још неким другим „стварима“ везаним за рад „Паркинг сервиса“, за људе
који раде у њему, говориће вам речи
и слике које смо сложили за овај, ДЕСЕТИ, број. Мало ли је.
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ДОГАЂАЈИ
догађаји

ИЗАЗОВ НОВОГ ДОБА
РЕГИОНАЛНА
КОНФЕРЕНЦИЈА О
ПАРКИРАЊУ – RPC ‘09
Од 28. до 31. октобра 2009. године одржана је
прва Регионална Конференција о паркирању, у чијем
раду су учествовали представници Словачке, Чешке, Румуније, Словеније, Хрватске, Македоније, БиХ,
Републике Српске, Црне Горе и Србије.
На иницијативу и у организацији ЈКП „Паркинг
сервис“ Нови Сад, од 28. до 31. октобра одржана
је прва Регионална Конференција о паркирању RPC ‘09. У центру за привредно технолошки развој
Војводине (CEPTOR), на Андревљу, окупили су се
они који паркирање виде као изазов новог доба.
Паркирање је проблем који мучи и већe градове
у Европи, а представници Братиславе, Темишвара,
Марибора, Скопља... представили су проблеме са
којима се срећу и начине како их решавају.
Конференцију је отворио директор ЈКП „Паркинг сервис“ Иван Ферко који је, поздрављајући
госте и учеснике Конференције, између осталог рекао: „разговарамо о једној од најактуелнијих тема,
проблематика и изазова савременог живота, а то
је паркирање. Са овим проблемом се сусрећу сви,
и велики и мали градови, а то значи и општинске

Инж. Милан Ташка
председник Словачке паркинг асоцијације

Иван Ферко
директор ЈКП „Паркинг Сервис”

градске управе на нашим просторима. Верујем
да ће ова Конференција и размена искустава које
ћемо имати допринети јаснијем сагледавању проблематике којом се бавимо, а да ће изналажење
нових приступа и решења допринети квалитетнијем животу грађана у срединама из којих долазимо. Манифестације каква је ова су можда почетак стварања једног удружења регионалног типа,
једног кластера, које постаје очигледна потреба.
Проблем паркирања у времену у коме живимо
довољан је разлог да озбиљно, а надам се и успешно, разговарамо о овим темама. Отварам ову
Конференцију, желим вам много успеха у раду и
позивам вас на лепо и успешно дружење у једном
од бисера војвођанског туризма“.
На тему: Политика паркирања у граду Братислави и развој бициклистичких стаза у главном
граду Словачке говорио је заменик директора
градске управе и шеф одељења координације саобраћајних система и изградње, инж. Јан Захар.
Председник Словачке паркинг асоцијације
инж. Милан Ташка, за учеснике Конфренције је на
веома занимљив начин излагао тему: Паркирање
у градовима и решавање проблема саобраћаја алтернативним приступима.
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ДОГАЂАЈИ
догађаји

На Конференцији су организовани и састанци
учесника што је била прилика за business to business
модел, који је у много чему допринео ближој сарадњи, размени искустава и договорима око заједничког учешћа у неким будућим пројектима у решавању проблема паркирања.
Други дан Конференције био је посвећен билатералним састанцима учесника, организован је и
излет до Сремских Карловаца. На овај начин смо
нашим гостима представили и туристичке дестинације, упознали их са историјом и лепотом Сремских
Карловаца, као једном од веома репрезентативних
и важних дестинација војвођанског туризма. Лепоте Војводине оставиле су више него добар утисак
на наше госте, поготово на учеснике из иностранства којима је ово било први пут да упознају део
туристичког садржаја Фрушке горе, од Андревља
до Сремских Карловаца. Ово је била и својеврсна
презентација не само нашег Предузећа, већ и промоција Новог Сада и његове околине.
Рад конференције је пратио велики број медија, који су својим читаоцима, слушаоцима и
гледаоцима пренели радну атмосферу као и
значајна искуства из других земаља у решавању
проблема паркирања. Показало се да је паркирање заиста изазов новог доба и времена, али се
потврдило да овакве размена искустава и знања
у многоме могу да убрзају и побољшају решавање текућих проблема у паркирању, на добробит грађана пре свега.
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Још један резултат
успешног пословања
На Скупштини Удружења паркиралишта Србије, која
је одржана 4. децембра 2009. године у Београду, за
председника Скупштине изабран је саветник директора Предузећа за економско правне послове Драган Рудаков. О раду Удружења паркиралишта Србије
и нашем месту у Удружењу више ћемо писати у наредном броју.

ДОГАЂАЈИ
догађаји

Боштјан Вихер, Марибор:
„Мислим да би свака мрежа,
у виду балканске асоцијације
градова који имају сличне проблеме са паркирањем, донела
много тога доброг имајући у виду различитост
закона и приступа проблемима са којима се сваки град суочава.“
Наташа Тучић, Требиње:
„И општина Требиње се суочава
са истим проблемима као и све друге
области у региону. Ми смо пре годину и по до две кренули са наплатом
паркирања у нашем граду и свакако да ће нам искуства других, који су кренули много раније и који се већ
дужи временски период баве овом проблематиком,
много значити.“

Селим бабић, Сарајево:

„Плаћање
паркирања
SMSом код нас функционира још од
половине прошле године. Тренд је
код грађана Сарајева да све више
и више прихватају плаћање услуге
паркирања на овај начин и могу да кажем да смо
заиста задовољни како то функционира.“
Дејан Обрадовић,
Крагујевац:
„Оснивање паркинг асоцијације
на државном и балканском нивоу
је одличан потез јер ће донети модернизацију како саме организације тако и приступ
европским фондовима.“
Милорад Матковић,
Херцег Нови:

Панчо Стојановски, Скопје:
„Најпре би бивше југословенске
републике требало да направе своју
асоцијацију, па да њиховим стопама
крену и друге земље Балкана. Надам се да ће овакви скупови постати
традиција, да бисмо што више могли да размењујемо искуства и да убудуће побољшамо пословање и
рад предузећа која се баве паркирањем.“

ТВ АПОЛО

РТВ ДЕЛТА

ТВ ПАНОНИЈА

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ

„Нови Сад је у организацији паркирања испред других градова, што показује и ова
конференција. Ускоро ће и сва три црногорска
оператера омогућити плаћање паркирања SMSом у Херцег Новом. Овај начин плаћања се примењује први пут у Црној Гори и надамо се да ће
у наредној туристичкој сезони ова услуга бити
омогућена и свим нашим гостима.“

Рад Регионалне конференције био је изузетно добро
пропраћен и у медијима.
Грађани су имали прилике
да виде и чују шта се дешавало на Конференцији, јер
су им локалне медијске куће
тих дана преносиле све оно
што је било занимљиво и
што је завређивало пажњу.
Они који су гледали ТВ Панонију, Радио телевизију
Војводине, Канал 9, Делта
телевизију, ТВ Аполо, и слушали Радио Сајам, Радио
Нови Сад, Радио 5, Радио
Југовић, Радио Футог, били
су на транспарентан начин
обавештени о раду и важности ове конференције.
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на два точка
на два тоЧка

Бицикли поново у моди

Гаража иза СНП-а

БИЦИКЛИ СЕ ВРАЋАЈУ НА
УЛИЦЕ ГРАДА

више користе. Искуства неких европских градова,
где је овај начин превоза заступљен у веома високом проценту, говоре да коришћење бицикала
значајно утиче на смањење саобраћајних гужви,
смањује „притисак“ паркинг места (која хронично недостају) и да има важну улогу у смањењу загађења животне средине.
Пред великим бројем медија који су испратили
отварање првих паркиралишта за бицикле, Градоначелник Игор Павличић је истакао: „Нови Сад
ће наставити да улаже и у обнову бициклистичких
стаза, како у граду тако и дуж читавог Кеја, према
Футогу. Тренутно се ради студија изводљивости за
пројекат градских бицикала, који ће бити бесплатни или ће се изнајмљивати по минималној цени.
Пројекат ће бити реализован у најскоријем могућем року и град ће у наредном периоду радити
више на враћању бицикала на улице. инсистираћу

Три паркиралишта за бицикле у Новом Саду почетак су враћања двоточкаша на бициклистичке
стазе. Бицикл више на улицама града значи и аутомобил мање у саобраћају и на паркингу. О здрављу
да не говоримо.
Нови Сад је први у Србији добио паркиралишта
за бицикле. Наиме, 13. августа ове године Градоначелник Новог Сада Игор Павличић, у присуству
директора нашег Предузећа Ивана Ферка, отворио
је прво паркиралиште за бицикле код купалишта
„Штранд“. Поред овог паркиралишта грађани нашег града своје двоточкаше могу паркирати на
Тргу галерија и у гаражи код СНП-а. Треба истаћи
да се паркирање бицикала не наплаћује, да су паркиралишта под видео-надзором, што је још један
мотив да се као алтернативно превозно средство

Трг галерија
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„Штранд”

да се у буџету ЗИГ-а, за следећу годину, обезбеде
средства да се ревитализују све бициклистичке
стазе у граду. То нису велике инвестиције за град,
а много значе грађанима. Циљ ове акције је да се
подигне ниво свести и да не буде више срамота
возити бицикл, као што је било некада, у систему
вредности који је био поремећен.“
Директор ЈКП „Паркинг сервис“ Иван Ферко,
одговарајући на питања новинара, између осталог
рекао је: „За потребе Новог Сада нису довољне три
бициклане које се налазе на‚Штранду‚, Тргу галерија
и код Српског народног позоришта. Планирана су
паркиралишта за бицикле и поред школа, пијаца и
код Жељезничке станице. Ова бесплатна паркиралишта су знак да ‚Паркинг сервис‘ није предузеће
које је окренуто искључиво стицању профита, него

на два точка
на два тоЧка

ТВ АПОЛО

Градоначелник Павличић и директор Ферко на
отварању паркиралишта за бицикле код „Штранда”

нам је циљ да радимо у служби грађана, као и да
подржимо алтернативне облике превоза.“
Овом приликом Градоначелник Павличић и директор Ферко су окупљеним грађанима поделили
више од 300 катанаца за бицикле. Реакције грађана су биле више него позитивне, што показује да
ако се реализују предуслови за вожњу бицикала у
граду, стазе и безбедна паркиралишта, Нови Сад ће
бити град из којег ће слике према свету ићи и на
два точка.

Бицикл на кредит, Беч
Грађански лист, 13.08.2009

КАНАЛ 9

ТВ МОСТ
Отварање паркиралишта за бицикле у
новосадским медијима

Градови на бициклима, Бостон, Политика, 22.09.2009.
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интервју
интервју

Иван Дорчић, директор Сектора за развој,
инвестиције и одржавање паркиралишта

ШИРОКА ЛЕПЕЗА
ПОСЛОВА СЕКТОРА ЗА
РАЗВОЈ
Водите важан сектор у Предузећу, приближите
нам мало шта радите, како сте организовани....?
Нашем Сектору првенствено је поверено извршавање
задатака који се тичу системског развоја мреже паркиралишта, одржавања сигнализације на њима, одржавања постојећих и уређења нових паркиралишта. Поред тога, у нашем Сектору се врше активности везане за
одржавање просторија и објеката Предузећа, стубића
за заштиту пешачких токова, који су постављени на
разним локацијама у граду, уклањање снега и третман
паркиралишта у зимским условима, као и разни други
послови који осталим деловима нашег Предузећа помажу да могу несметано да извршавају активности из
свог делокруга рада. Да би се сви ти послови извршавали благовремено и на најрационалнији могући начин, морамо да се бавимо широким спектром послова
- од формирања развојних планова и програма, преко
израде разних анализа и пројектно-техничке документације, састављања техничких карактеристика и описа
радова, вођења документације која прати извршење
радова, евидентирања стања и показатеља са терена,
старања о катастру паркиралишта и систему тзв. „станарских дефиниција“, одржавања контакта са надлежним градским институцијама, па све до непосредног
извођења радова на терену.
Паркирање је велики проблем урбаних средина,
како видите развој решавања проблема паркирања,
који је тесно везан и за развој саобраћаја у граду?
Паркирање је акутни проблем не само нашег него и,
слободно могу рећи, свих развијених светских градова. Све недаће у области паркирања су, практично,
последица немогућности смештања возила свих оних
корисника који би то желели на ограничени градски
простор. Сви бисмо волели да можемо аутомобилом да
дођемо тачно испред врата објекта у који идемо јер нам
је то најкомфорније и најудобније, и да на том месту оставимо своје возило неограничено дуго, односно онолико колико је то нама потребно. А нарочито бисмо то
волели да радимо у центру града где је и највише садржаја који нас привлаче. Међутим, центар града је, просторно, једноставно немогуће тако организовати да би
могли да се у њему паркирају возила свих нас који бисмо то желели.
Према недавно спроведеним истраживањима, у Новом
Саду се дневно обави скоро 800.000 путовања на разним релацијама, а већина људи, природно, гравитира
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ка центру града. Е сад замислите да се сва та путовања
извршавају путничким аутомобилом, а у центру града
данас имамо свега око 5.000 паркинг места. Кад се изнесу такве чињенице, људи обично као логично решење
проблема виде изградњу колективних јавних паркинг
гаража. Са садашњом ценом паркирања улагање у изградњу гараже једноставно није исплативо, односно
на тржишту некретнина још увек је исплативије инвестирати у изградњу стамбених или пословних објеката
зато што је поврат инвестиција знатно бржи и лакши.
Повећањем цена паркирања та ситуација би могла донекле да се измени.
Пракса градова за које се може констатовати да имају
уређене саобраћајне системе (Беч, Лондон, Амстердам
и сл.) показује да се једино развојем тзв. „алтернативних“ видова превоза могу обезбедити услови за одржање мобилности становништва на таквим нивоима
да се од њега користи могу очекивати на ширем плану
развоја друштвено – економских односа. Под „алтернативним“ видовима подразумева се употреба јавног
превоза, бицикла, пешачења и сл.
Нови Сад је добио прва паркиралишта за бицикле,
шта даље, верујете ли у развој и подизање свести грађана, да прихвате бицикле као начин превоза у граду?
Бицикл је веома згодно превозно средство којим се
постижу вишеструки ефекти као што су: рационалније коришћење градских површина, здравље становништва, заштита животне средине и сл.
Нови Сад, као равничарски град, са релативно благом
климом, има изузетно повољне услове за употребу бицикла али је његово коришћење минимално. логично
је било да приступимо уређењу паркиралишта за бицикле којима бисмо подигли ниво безбедности, односно
где би корисници могли да паркирају бицикле а да буду
довољно сигурни да им их нико неће отуђити. Наша
паркиралишта, која смо поставили на Тргу галерија, код
главног улаза на Штранд и у гаражи „иза“ СНП-а, су стављена под видео-надзор, а са Полицијском управом је
договорена сарадња по питању појачаног надзора над
њима. До данас нисмо имали ни једну пријаву сумњивих понашања на њима, а да не говорим да нисмо имали ни једну крађу. Наравно, на овоме нећемо стати јер
већ за следећу годину планирамо уређивање нових
паркиралишта како бисмо постепено ширили њихову
мрежу и како би се људи навикавали на то да употреба
бицикала постаје све безбеднија.

интервју
интервју

Стеван Крстић, заменик руководиоца
Службе за транспорт

„ПАУК“
ДОДАО ГАС
Постоји простор за још боље резултате, а радници
„паук“ службе ће својим радом оправдати поверење које
им је указано.
резултати које постиже „паук“служба у последње
време су евидентни, број однетих возила све је већи,
како то коментаришете?
Наша служба је претходном периоду број однетих возила у прекршају по различитој основи, подигла на завидан ниво. број однетих возила расте из месеца у месец,
а максимум смо постигли у октобру, када смо уклонили и
највећи број возила од када ова служба постоји и ради, а
то је 1.450 аутомобила. Савесним радом, веома високим
степеном дисциплине, а и све бољом сарадњом са саобраћајном полицијом и комуналном инспекцијом, успели смо да однесемо рекордан број аутомобила, који
су се по разним основама нашли у прекршају на улицама
нашег града. Желим да кажем да радници „паук“ службе
којима је указано поверење у овом послу, то поверење
оправдавају из дана у дан. Одређени број веома искусних радника у овом послу, уз комбинацију са младошћу
која је перспектива и будућност, показују да је то добитна комбинација. Поверење које нам је указано сви заједно желимо да оправдамо колико год је то могуће.

Помињете сарадњу са саобраћајном полицијом
и комуналном инспекцијом, каква је сарадња са саобраћајном инспекцијом?
Посебно истичем сарадњу са полицијом и комуналном
инспекцијом, јер је она у последње време подигнута на
завидан ниво, наравно да и ту може још боље а надам
се да ће тако и бити. Сарадња са саобраћајном инспекцијом није још увек таква какву бисмо желели и каква
би требало да буде. Ту има много простора за побољшање сарадње, а верујем да ће тако и бити у наредном
периоду. Знамо да је велики број несавесних возача
који се паркирају на местима намењеним особама са
инвалидитетом. реакције наших суграђана су управо на
тај сегмент нашег рада, па верујем да ћемо на том пољу
побољшати сарадњу, а на добробит грађана којима су
таква места за паркирање неопходна за једно нормално, свакодневно функционисање.
Посао који обављају радници „паук“ службе није
нимало популаран?
У праву сте, ово није нимало популаран посао али се
мора обављати правилно и савесно. Грађани су веома
осетљиви и увек имају примедбе које се најчешће своде
на питање: зашто баш ја? Али, ми морамо да радимо по
налогу надлежних и ту нема дилеме. Радници се свакодневно налазе у веома непријатним ситуацијама и из
тих разлога мислим да би требало да имају бољу заштиту државних органа. Мислим да би многе ствари биле
другачије када би имали статус службеног лица, јер би
и многи некултурни и бахати грађани морали да се сасвим другачије опходе према њима.
Све у свему, постижу се све бољи резултати, али
има простора за још бољи рад, знате како се каже увек може боље?
Наравно, постоји простор за још боље резултате а верујем да су наши радници спремни да својим радом то
и докажу. Повећањем броја „паук“ возила, савесним радом, бољом сарадњом са онима по чијем налогу радимо овај посао, ни резултати неће изостати.
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интервју
интервју

ИЗ СВЕТА

Попуст за долазак бициклом
Неке од четврти црвених фењера у Берлину постају зелене.
Да би се изборила са смањењем тражње због економске кризе, једна јавна
кућа понудила је попуст муштеријама које долазе бициклом. „Овде је јако
тешко наћи место за паркирање, а овако је боље и за околину”, рекао је
Томас Гец, власник бордела „Кућа жудње”.
Становници општине Prenclauer berg, у источном делу града, на недавним
изборима подржали су зелене и с добродошлицом дочекали меру за заштиту животне средине коју је
предложила ова јавна кућа.
Бордели у Берлину забележили су пад промета због светске економске кризе јер су клијенти постали
штедљивији, а мање потенцијалних муштерија долази у главни град Немачке на службена путовања и
конференције.
БЕРЛИН, 16. октобра 2009. (Бета-АП)

Строжим
кажњавањем
против мањка у буџету
Локалне власти у Вашингтону и у окрузима у околини главног града САД принуђене су да посегну
за повећањем цена комуналних и услуга превоза,
као и за ригорознијом наплатом казни за непрописно паркирање како би попуниле празнине у
буџетима изазване светском економском кризом.
Дневни лист Washington Examiner наводи да
су комуналне службе главног града у октобру
написале више од 143.000 казни за непрописно паркирање, што је за око 25.000 казни више
него у августу.
Према истом извору, град је у текућој фискалној години издао око 36.000 више казни за непрописно
паркирање него у претходној години, а одређена
средства су издвојена и за куповину фото апарата
за фотографисање непрописно паркираних возила на улицама.
„Очекујемо да ускоро почну да нам наплаћују ваз-

дух који удишемо док смо у колима. Ово стварно
постаје смешно”, каже портпарол локалног огранка Ауто-мото савеза Лон Андерсон.
Међутим, локалне власти тврде да сав новац прикупљен на тај начин не служи за “попуњавање
рупа” у градском буџету већ искључиво за задовољавање потреба становништва, конкретно за
стамбено збрињавање угрожених и образовање.
„Људи нас често оптужују да ригорозном наплатом казни покушавамо да повећамо градске
приходе али све то радимо на захтев грађана”,
тврди портпаролка Одељења за јавне послове
Ненси Лајонс.
Власти Округа принц Џорџ објавиле су да планирају набавку и инсталирање 50 камера за контролу брзине возила у саобраћају, док Округ
Монтгомери разматра могућност повећања цене
месечне карте за јавни превоз за пет долара, како
би до краја године остварио додатни приход од
87.000 долара.
30. новембар 2009. 19:09, Извор:
Бета, Град: Вашингтон

Наш SMS у другим градовима и општинама

ИДЕМО ДАЉЕ
Очигледно је да SMS начин наплате паркирања постаје све популарнији и заступљенији и у градовима где већ постоји организовани
начин паркирања, али је такође очигледно да су за такав вид наплате заинтересовани и они градови, односно општине, где се тек уводи наплата паркирања и где се овом проблему приступа системски.
Наш организовани систем паркирања, а нарочито наплата путем
SMS-а, постаје све интересантнији и другима. Тако, после Пожаревца, Сремске Митровице, Куле и Зрењанина, наш SMS систем наплате примењиваће се и у Бачкој Паланци, Бечеју, Сремским Карловцима и Ужицу.
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Фото В. Јанков
(„Дневник”)

Драган Јовановић, директор Сектора за ИТ и ОСЈ
ЈКП „Паркинг сервис” Нови Сад и Ержебет Фехер,
директорка ЈП „ Комуналац” Бечеј

акције
акције

ПАРКИНГ СЕРВИС
ОМОГУЋИО ПРЕВОЗ ДО
ШКОЛЕ ЗА ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ
Сарадња нашег Предузећа и Центра „Живети усправно“
Две ученице из Ветерника и девојчица из Адица, редовно ће похађати наставу у школи и у вртићу захваљујући
донацији „Паркинг сервиса”, којом је плаћен превоз за
ову школску годину. Ова донација је резултат сарадње
нашег Предузећа и Центра „Живети усправно“. У Скупштини Града, 11. новембра ове године, у присуству заменице председника Скупштине Марије Вребалов и
члана Градског већа задуженог за образовање Милана
Ђукића, потписан је уговор о овој донацији. Уговор су
потписали директор Иван Ферко и председница Центра
„Живети усправно“ Милица Ружичић Новаковић. Она
се овом приликом захвалила и рекла: „донација значи
много, јер је омогућила да деца са инвалидитетом могу
редовно да похађају школу, односно вртић, јер су ова
средства омогућила да оне свакодневно буду одвожене до школе и назад, јер са таквим инвалидитетом не
могу да користе редовне линије градског превоза. Да

Милан Ђукић, Марија Вребалов, Иван
Ферко и Милица Ружичић Новаковић
није било ове донације за њих би школска година била
под знаком питања“. Директор „Паркинг сервиса“ Иван
Ферко овом приликом је истакао „да је ‚Паркинг сервис‘
одговорно предузеће и да ће увек у оквиру својих могућности помагати решавање оваквих проблема и свега
онога што је везано за проблеме деце и младих људи нашег града. Нисмо оклевали ни једног тренутка када смо
чули за овај проблем. радује ме што ће деца у школу ићи
несметано и што смо успели у томе да имају проблем
мање у свом школовању.“

ПАРКИРАЈТЕ
ПАМЕТНО
И ове године, за Светски дан борбе против сиде, није
изостала сарадња између „Паркинг сервиса“ и омладине ЈАЗАС-а, па је 1. децембра одржана заједничка конференција за новинаре у Медија центру. Ово приликом
активисти омладине ЈАЗАС-а поделили су 5.000 кондома под слоганом ПАРКИРАЈТЕ ПАМЕТНО. Портпарол
омладине ЈАЗАС-а Биљана Ружичић истакла је вишегодишњу сарадњу са нашим Предузећем која је под овим
слоганом препознатљива не само у Новом Саду, већ и у
другим градовима Војводине. „‚Паркинг сервис‘ је предузеће које је препознало значај овакве сарадње и значај скретања пажње на овај проблем, као и на последице неинформисаности младих везаних за ову проблематику” - истакла је портпарол омладине ЈАЗАС-а.

кинг сервис‘ узима учешће у борби против једне опаке
болести коју можемо победити пре свега превенцијом
и свешћу. Овом приликом ћемо, заједно са активистима
ЈАЗАС-а, поделити преко 5.000 кондома. ‚Паркинг сервис‘ у оквиру својих могућности жели да настави своју
устаљену праксу да помаже све оно што је везано за
рад деце и омладине“ - рекао је Радован Јекнић.

„и ове године настављамо сарадњу са Омладином Јазас-а, која је везана за Међународни дан борбе против
сиде. Драго ми је што сарађујемо са њима и што на овај
начин скрећемо пажњу на рад оваквих удружења која
много значе за живот и рад младих људи у нашем граду.
И на овај начин желимо да подржимо све позитивне активности које су везане за младост и за здравље младих
људи. Под слоганом ПАРКИРАЈТЕ ПАМЕТНО, ЈКП ‚Пар-

Биљана Ружичић и Радован Јекнић
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ЗЛАТО УЗ БОЖЕ ПРАВДЕ
НА ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ

НАШ ГОРАН
НА ВРХУ ЕВРОПЕ
У Шпанији (Ла Коруња) 13. и 14. новембра 2009. године
одржано је европско првенство у саватеу, на коме је наш
радник Горан Бајшански освојио златну медаљу. Успех је
још значајнији ако се узме у обзир да је злато освојено
поред изузетних Италијана, Белгијанаца и већ годинама
доминантних Француза. На првенству је учествовало више од 150 бораца из 16 земаља. Поносан на своју медаљу, а
ми поносни на њега, питали смо га за утиске: „Било је жестоко, али се нисам плашио конкуренције која је овог пута
била изузетно јака. Припремио сам се за ово првенство добро и квалитетно, а посебно ми је драго што сам и поред
чудних одлука судија у току првенства у финалу победио и највећег конкурента, репрезентативца Француске.
Када сам чуо химну „Боже правде“ схватио сам да сав труд и напор који сам уложио није био узалуд. Направио сам
добар резултат, а сада га треба и одбранити. Жеља ми је да још неко време останем власник овог европског злата.
Желим да се захвалим свима који су веровали у мене, који су помогли да одем на првенство и свима који су за мене
навијали“ - рекао је за ПАРКИНГНС европски шампион Горан Бајшански.

Срећни божићни и
новогодишЊи празници

На посао и по киши и по снегу („Блиц“, 2009-11-04)
Фото: Сандра Војновић

ПАРКИНГ СЕРВИС

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис” Нови Сад

