
Паркинг
www.parkingns.rs

Паркинг
ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС  НОВИ САД

Јун 2010. Број 11



Када неко успешно организује највећи едука-
тивни скуп у Србији који се односи на парки-
рање, а то је урадило наше Предузеће орга-
низујући Националну конференцију о парки-
рању – PARkon 2010, онда немамо проблема 
о чему да пишемо, у уводнику или у новинама 
уопште. Осамдесет учесника конференције из 
целе Србије права је потврда онога што ради-
мо и како радимо. О овој Конференцији читајте 
на првим страницама новина.
А о раду Конференције и о још по нечему, у 
овом броју говори члан Градског већа задужен 
за саобраћај, Синиша Бубњевић.
10. маја смо, у друштву драгих нам гостију, уз 
кума господина Живка Макарића члана Град-
ског већа задуженог за финансије, обележили 
славу Предузећа - Спаљивање моштију Светог 
Саве на Врачару. Верујем да смо били добри 
домаћини за све уважене госте и пријатеље. То 
је била и прилика да у заслужену пензију исп-
ратимо и наше колеге Мирка Сердара и Стјепа-
на Хорвата.
У Крагујевцу је 21. маја одржана седница 
Скупштине Удружења паркиралишта Србије, 
којом је председавао Председник Скупшти-
не Драган Рудаков, саветник директора на-
шег Предузећа. О томе шта се дешавало на 
седници Скупштине, читајте на страницама 
ПАРКИНГНС.
Ово мало лепих пролећних дана најлепше би 
било провести у вожњи бициклом по нашем 
граду. Такву једну вожњу 29. маја предводио је 
градоначелник Новог Сада Игор Павличић, од 
центра града до Лиманског парка. Подршку у 
промоцији бицикала као превозног средства, 
дало му је и наше Предузеће и наш директор 
Иван Ферко који је овим поводом грађанима 
поделио преко 300 катанаца за закључавање 
бицикала.

На страницама овог броја читајте и о акцији 
којом смо помогли становницима Дечијег села 
у Сремској Каменици, да прилази њиховом 
селу изгледају лепше, да буду чистији, ако Де-
чије село уопште може лепше да изгледа него 
што већ јесте. Субота проведена у Дечијем селу 
сигурно ће свима нама остати у лепој успоме-
ни, верујемо да ћемо сарадњу на овако леп на-
чин и наставити.

Толико и још по нешто у овом 11. броју наших 
новина. Иде лето, одморите се, пазите шта 
радите и до јесени нам остајте лепи, здрави и 
весели.
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Синиша Бубњевић, 
Члан Градског већа задужен за саобраћај

НА ДОБАР НАЧИН 
ПРОМОВИШЕТЕ И ПРЕДУЗЕЋЕ И 
ГРАД НОВИ САД

 Присуствовали сте раду Националне конференције о пар-
кирању, која је недавно одржана на Палићу. Како оцењујете 
њен рад и шта бисте истакли са овог едукативног скупа?
Конференција о паркирању коју сте организовали, као и претхо-
дне конференције,  показала је да се на овакав начин може разго-
варати о проблемима које предузећа имају не само у Новом Саду, 
већ у целој земљи. Разговарали смо о примени новог Закона о 
безбедности у саобраћају који је, по мени, донет мало брзоплето, 
мало исхитрено и сада морамо да се бавимо последицама свега 
тога. Остало је много нејасноћа око примене појединих сегмената 
закона, а који се односе на паркирање и на мирујући саобраћај 
уопште. Суштина је да ће многе ствари везане за овај проблем и 
за примену закона остати на локалној самоуправи да их решава. У 
сваком случају, сусрети оних који се баве проблемом паркирања 
увек доприносе решавању многих проблема које оваква преду-
зећа имају, као и примени новог закона везано за овај проблем. 
Веома подржавам овакве едукативне скупове јер они могу да 
допринесу бржем и квалитетнијем решавању проблема.

 Нови Сад има проблем недостатка паркинг места и све 
веће саобраћајне гужве. Град се брзо развија и расте, како 
видите решавање овог проблема?
Време у коме живимо и све оно што нам се дешавало последњих 
година довело је до великог прилива становништва, тако да је 
Нови Сад, захваљујући таквој миграцији становништва, за веома 
кратко време добио велики број становника, а то значи велики 
број аутомобила и све веће саобраћајне гужве. Оно што је решење 
за наш град су гараже. Таква решења имају и други европски гра-
дови и уз јавна паркиралишта којих никада неће бити довољно, 
гараже су места где можете паркирати велики број аутомобила 
на једном месту и на тај начин решити проблем и паркирања и 
саобраћајних гужви. Да ли ће оне бити подземне, надземне, мон-
тажно-демонтажне и није толико битно колико је важно да се оне 
изграде. Ево, пример је ваша гаража код СНП-а, која је у функцији 
а са муралима који се налазе на њој изгледа сасвим лепо. Гаража 
сама по себи не мора бити ружна, постоје разна дизајнерска ре-
шења, да ти простори буду оплемењени и да изгледају пристојно. 
Поставља се питање и оних грађана који се не слажу са изградњом 
гаража, мислећи пре свега на издувне гасове и на очување среди-
не у којој живимо. Околину не загађују аутомобили који мирују, 
већ управо они који круже и траже паркинг место. Верујем да ће 
у наредном периоду баш на овај начин бити решаван проблем 
недостатка паркинг места. Гараже би решиле проблем гужви и у 
самом центру града. Онај ко жели да се паркира у центру града, то 
мора и да плати. Можете да се паркирате и на неким другим мало 
даљим локацијама и да паркинг плаћате мање, можете да дођете 
у град и градским превозом, или неким другим алтернативним 
превозом. Морају неке ствари да дођу на своје место, као што је 
то случај и у другим градовима у свету који такође имају велики 
број аутомобила и саобраћајне гужве, али их решавају на начин 
о коме говорим.

 Постоји идеја о прављењу бољих услова за алтернативна 
превозна средства, као што је бицикл, направљена су парки-
ралишта за бицикле, прича се и о rent-а-bike моделу... Подр-
жавате ли ове идеје и да ли се и на овакав начин могу смањи-
ти гужве у саобраћају?
И други европски градови све више дају значај бициклу као пре-
возном средству по граду. Нови Сад може да буде један од тих 
градова који ће развити овај начин превоза. Постоји завидан број 
бициклистичких стаза, новоизграђени булевари  имају бицик-
листичке стазе, градиће се још, тако да ћемо имати предуслове 
за развијање оваквог начина превоза. У потпуности подржавам 
оно што ви као предузеће предузимате у том погледу. Употреба 

неке врсте градских бицикала који би служили за превоз од јед-
ног дела града до другог је изузетно добра идеја. Изградили смо и 
одређен број безбедних и бесплатних паркиралишта за бицикле 
који ће омогућити грађанима да се у једном делу године превозе 
и на овај начин. Као што сам рекао, неки европски градови су раз-
вили ту културу употребе бицикла као превозног средства. Зашто 
то не бисмо и ми?

 Најављује се увођење комуналне полиције, неке надлеж-
ности ове полиције ће се прожимати са неким ингеренцијама 
комуналних предузећа. Нас, пре свега, интересује сегмент 
паркирања, односно издавање доплатних карата и сл. Како 
то коментаришете?
Комуналну полицију имају и други развијени градови, комуналну 
полицију ће добити и Нови Сад. Мислим да ће они бити у функ-
цији града и грађана, на један много бржи и ефикаснији начин. 
Дефиницијом послова која ће бити у ингеренцији комуналне по-
лиције, верујем да ће добити и друга комунална предузећа. Неће 
се ту преплитати ингеренције, они могу само да помогну вашим 
радницима на терену како би што боље обавили свој део посла. 
Они ће бити службена лица која ће помагати да неке ствари у 
граду функционишу боље и ефикасније. Мислим да би ваши кон-
тролори требало да буду и званично службена лица, што би им 
омогућило да лакше обаљају свој део посла. Сви они су у служби 
града и грађана Новог Сада.

 Наше предузеће, које је директно под вашом ингерен-
цијом, постаје лидер у организацији и наплати паркирања у 
Србији. Како оцењујете рад „Паркинг сервиса“?
Зар већ нисте лидер? Наравно да увек може боље, али сам вео-
ма задовољан радом вашег Предузећа које покушава да заведе 
ред у области мирујућег саобраћаја. Потврда да добро радите је 
и то што, као што рекосте, већ десет градова у Србији примењује 
вашу организацију паркирања и SMS систем наплате. Ви на добар 
начин промовишете и Предузеће и град Нови Сад. Унели сте мно-
го тога новог и очигледно је да се прилагођавате времену у коме 
живимо, са свим новим технологијама које примењујете. Надам се 
да ће тако бити и у будућности.

 Како видите проблем саобраћаја и наравно паркирања у 
Новом Саду у будућности, за 10-20 година?
За неких 10-15 година желео бих да овај град има много мање са-
обраћајних гужви, да има гараже као решење за паркирање, да 
булевари буду чисти и да проток саобраћаја у њима буде брз и без 
застоја. Верујем да ћемо подићи саобраћајну културу и културу 
уопште на један завидан ниво. Нови сад је и раније предњачио у 
много чему и важио за град културе у сваком смислу речи, неко 
ружно време које је иза нас учинило је своје, али верујем да ћемо 
у будућности опет бити град реда, мира, културе, од кога ће многи 
учити и који ће многима бити узор. Ми смо европски град, град на 
Дунаву, кроз који прође више од хиљаду бродова у току године. 
Постоји потреба да се развијамо и у том правцу, да изградимо ма-
рине и пракиралишта на води, како би сви они који долазе у наш 
град могли да застану, да проведу неко време и да пожеле да опет 
дођу. И вас као предузеће видим у реализацији и оваквих послова 
у неком будућем времену. 
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27. марта 2010. године, на Палићу, одржана је 
Националнa конференцијa о паркирању - PARkon 
2010. Конференцији je присуствовало преко 80 
учесника из целе Србије, представници преду-
зећа која се баве паркирањем, као и представни-
ци општина које тек треба да решавају овај нарас-
тајући проблем у урбаним срединама.

 Koнференцију је отворио господин Раденко Вуко-
вић, председник Удружења паркиралишта Србије.

На тему: Новине у Закону о безбедности у са-
обраћају на путевима (ЗОБС) у вези са применом 
посебних мера и овлашћења поводом уклањања 
непрописно паркираних возила и постављања 
уређаја којима се спречава одвожење возила (тзв. 
„лисице“), говорио је Владимир Ребић, заменик 
начелника Управе саобраћајне полиције МУП-а Ре-
публике Србије. Господин Ребић је истакао да су у 
изради подзаконска акта која ће ближе регулиса-
ти употребу уређаја којима се спречава одвожење 
возила (тзв. „лисицa“), с тим што је напоменуо да 
МУП не може на органе локалне самоуправе пре-
нети овлашћења која ни сам не поседује. Учесници 
конференције изнели су своја запажања и предло-
ге у којим би се конкретним ситуацијама ова мера 
примењивала.

На тему: Доплатне карте – уставност, говорио 
је Небојша Перић, директор Сектора за правне и 

опште послове ЈКП „Паркинг сервис“ Београд. Гос-
подин Перић је навео да правни тим Удружења пар-
киралишта Србије већ ради на решавању ситуације 
у којој би се могла наћи сва јавна комунална преду-
зећа, а нарочито она која се баве паркирањем. Као 
одговор на захтеве за проверу уставности приме-
не доплатних карата, Удружење припрема предлoг 
решења које би задовољило како кориснике, тако 
и предузећа која пружају ове услуге.

На тему: Кризни PR у jавним комуналним преду-
зећима говорио је Радован Јекнић, портпарол 
ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад. Савремена кому-
никација са корисницима услуга и медијима све 
више добија на важности и неопходности, у смислу 
пружања правих и правовремених информација. 
Свака кризна ситуација у било ком предузећу или 
организацији уједно је и прилика да се провери и 
преиспита дотадашњи рад предузећа и учини све 
како би предузећа функционисала боље и на задо-
вољство грађана.

Национална конференција о паркирању - 
PARkon 2010 је, до сада, највећи едукативни скуп 
и догађај у Србији који се односи на проблематику 
паркирања и зачетак једног озбиљнијег приступа 
све већем проблему урбаних средина.

ПАРКОН
       PАRkon 2010

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА 
О ПАРКИРАЊУ

паркон
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изјаве

Изјаве PARkon

Раденко Вуковић, председник Удружења паркира-
лишта Србије:

Од ове Конференције очекујем да, на основу 
размене искустава и нових знања, прихватимо 
нове моделе који ће се примењивати у области 
паркирања и који се могу имплементирати већ у 
2010. години. Очекујем да ће овакве Конферен-
ције постати традиција  и места где ће се пласи-
рати правци и токови развоја ове области.

Владимир Ребић, заменик начелника управе 
саобраћајне полиције МУП РС:

Примена тзв. „лисица“ ће се, претпостављам, 
уредити кроз друге законе којима се уређују ко-
муналне делатности и тиме пребацити на локал-
ну самоуправу, односно паркинг предузећа.

Небојша Перић, директор Сектора за правне и 
опште послове ЈКП „Паркинг сервис“ Београд

С обзиром да је у неколико градова покрену-
та иницијатива за оцену уставности доплатних 
карата, ми заступамо став да корисник парки-
ралишта самим чином паркирања прихвата од-
редбе одлуке о јавним паркиралиштима локалне 
самоуправе и да је са њима сагласан.

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

Проблем Новог Сада, први и основни, је не-
достатак локација за изградњу гаража. Новом 
Саду требају најмање три гараже у центру или 
близу центра града. Такође, планирамо да први 
у Србији уведемо рентирање бицикала, по узору 
на европске метрополе, а на тај начин можемо 
смањити број возила у саобраћају.

Небојша Перић, директор СРаденко Вуковић, председник Удружења паркира-

ИЗЈАВЕизјавеИЗЈАВЕизјаве
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На Андревљу, 27. маја 2010. године, одржа-
но је својеврсно Корпоративно вече у орга-
низацији нашег Предузећа. Овом догађају су 
присуствовали представници предузећа из 
Пожаревца, Зрењанина, Сремске Митровице, 
Бачке Паланке, Ужица, Бечеја, Шида, Срем-
ских Карловаца, Смедерева, Руме, Инђије, 
Крагујевца и наравно представници нашег 
Предузећа. 

Овакви сурети би могли прећи и у тради-
ционална виђања јер собом носе веома важну 
размену искустава и сарадње, која је непход-
на у примени што квалитетније организације 
паркирања и примени нашег SMS система 
наплате паркирања у овим градовима. У овом 
корпоративном дану представници помену-
тих градова су присуствовали двема веома 
занимљивим презентацијама Драгана Јо-
вановића, директора сектора за ИТ и ОСЈ у 
„Паркинг сервису“ Нови Сад. Јовановић је у 

првој презентацији говорио на тему: СТАРТ 
– СТОП МОДЕЛ ЗА НАПЛАТУ УСЛУГЕ ПАРКИ-
РАЊА МОБИЛНИМ ТЕЛЕФОНОМ, која је веома 
заинтересовала слушаоце предавања, као но-
вом моделу наплате паркирања, о коме ће још 
бити речи и у неким наредним бројевима ових 
новина. НОВИ МЕТОД ИЗДАВАЊА ДОПЛАТ-
НИХ КАРАТА била је друга тема Јовановићеве 
презентације, којом је предавач информисао 
кориснике нашег система наплате у другим 
градовима о новом, ефикаснијем и једнос-
тавнијем методу издавања доплатних карата. 
Када оба ова система крену у примену више 
ћемо писати о томе.

Овакав начин комуникације показао је не-
опходност размене информација и искустава, 
која дају квалитет више у самом начину при-
мене организације и наплате паркирања, а на 
добробит корисника наших услуга.

КОРПОРАТИВНО ВЕЧЕКОРПОРАТИВНО ВЕЧЕКОРПОРАТИВНО ВЕЧЕКОРПОРАТИВНО ВЕЧЕкорпоративно
вече

РАЗМЕНА ИСКУСТАВА 
И УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ
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СКУПШТИНА И СМССКУПШТИНА И СМССКУПШТИНА И СМССКУПШТИНА И СМСскупштина и смс

У Крагујевцу је 21. маја 2010. године одржана 
12. седница Удружења паркиралишта Србије. 
Овом седницом први пут је председавао нови 
председник Скупштине Удружења паркиралишта 
Србије, наш Драган Рудаков. Овој седници су 
присуствовали представници скоро свих чланица 
удружења, а примљени су и нови чланови 
удружења, предузећа из Чачка, Вршца и Лазаревца. 
Стиче се утисак да Удружење са једном новом 
снагом и еланом ради на решавању струковних 
проблема и да може да изврши и одређени утицај 
на решавање проблема која су везана за рад свих предузећа у Србији која се баве проблематиком 
паркирања. Поред извештаја о раду у 2009. години, који је поднео председник Удружења Раденко 
Вуковић, поред пријема нових чланова, рад ове седнице је обележио и извештај рада стручног 
тима правника који је дао шеф тог тима Небојша Перић.  Перић је изнео активности које овај тим 
предузима поводом увођење тзв. „лисица“. Правни тим је ангажован и око доношења новог закона 
о комуналним делатностима, а и око питања оцене уставности доплатних карата. У удружењу су 
формирани и стручни тимови за саобраћај, правне и економске послове.

Председник Удружења паркиралишта поднео је извештај о ангажовању професора Милана 
Влатковића у вези са експертским мишљењем о оцени уставности доплатне карте. Ово мишљење је 
достављено Уставном суду као један од наших аргумената у вези са поменутом уставношћу.

Оно што је обележило ову седницу је велики број питања и велика заинтересованост учесника за 
одређена питања, што до сада баш и није био случај.

И ова 12. седница Скупштине удружења паркиралишта Србије показала је неопходност и потребу 
размене искустава, као веома значајан моменат за развијање и унапређење наше делатности.

SMS систем наплате паркирања и организација парки-
рања коју примењује наше Предузеће, све више стиче пове-
рење и у другим градовима и општинама. После Пожаревца, 
Зрењанина, Сремске Митровице и Бечеја, наш SMS систем 
наплате примењује се у Шиду, Сремским Карловцима, Ужи-
цу и Бачкој Паланци. Први утисци и резултати које даје овај 
систем су позитивни, а представници ових градова су задо-
вољни и како кажу већ се види ред на улицама и паркин-
зима ових градова, а корисници ове услуге су прихватили 
SMS систем наплате као најпопуларнији и најприхватљивији. 
Постоји заинтересованост још неких градова и општина у 
Србији за овакав начин наплате паркирања, па је за очеки-
вати да у наредном периоду „Паркинг сервис“ Нови Сад SMS систем наплате почне примењивати и 
у још неким градовима са којима су преговори у току. Извештаји где се све примењује наш систем 
наплате, очигледно је, постаће стална рубрика у нашим новинама. Стварно, идемо даље.

СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА ПАРКИРАЛИШТА 
СРБИЈЕ ОДРЖАНА У 
КРАГУЈЕВЦУ

SMS – ИДЕМО ДАЉЕ
Ф

от
о:

 Д
. И

ли
ћ
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интервју

У „Паркинг сервису“ важан део посла у пружању 
информација и решавању рекламација обавља 
Центар за информације и рекламације, или call 
center. Свакодневно, од јутарњих па све до касних 
вечерњих сати, радници инфо-центра су на рас-
полагању нашим суграђанима. Нимало лак посао 
у две смене сваким радним даном и суботом, који 
веома добро обављају Рада, Наташа и Сања, има 
своје специфичности и својеврсну динамику. Овог 
пута разговарамо са Сањом.
Сања Јованов од јуна 2007. године дели са нама 
хлеб, који се меси у „Паркинг сервису“. После дво-
годишњег рада на радном месту контролора Сања 
сада то искуство, које је стекла у непосредном кон-
такту са грађанима, примењује у инфо-центру, као 
референт за сервисне информације. На питање 
како се снашла, Сања каже:
Много ми помаже двогодишње искуство контро-
лора у свакодневном раду у инфо-центру. Ово је 
веома специфичан посао без обзира што се пи-
тања која нам странке постављају понављају, али 
су ситуације због којих они улажу рекламације раз-
личите, баш као и њихове реакције. Наравно, као и 
сваки други посао и овај наш има посебну тежину, 
пријатне и непријатне ситуације.

 Које су непријатне ситуације, на шта грађани 
реагују и како?
Сам рад са људима је веома специфичан и захте-
ва различите прилазе и човеку и проблему који 
има. У зависности од ситуације и од проблема који 
странка има, односно од степена незадовољства 
који странка показује, тако реагујем и ја, односно 
моје колеге. Увек ми је жеља да смирим странку и 
да проблем сагледамо заједно без дизања тензије. 
Саслушам странку и појасним јој суштину пробле-
ма, дам што више правих и битних информација, а 
покушавам и да им појасним принципе и правила 
рада нашег Предузећа. Свака ситуација у нашем 
послу је другачија и нова.

 Да ли можеш да издвојиш неку специфичну 
ситуацију?
Има много тога карактеристичног, од галаме и свађе 
са пола дворишта и канонаде псовки и погрдних 
речи, до захваљивања, осмеха и шала и на свој и на 
наш рачун. Људи, у ствари, у оваквим ситуацијама 
највише говоре о себи, значи има од оних бахатих 

и некултурних до веома љубазних, разумних и кул-
турних људи. Посебно нас је све изненадила веома 
револтирана странка која је у једном тренутку бук-
вално појела доплатну карту. Били смо више него 
изненађени. Нисмо имали срца да јој кажемо да ће 
за осам дана нови „оброк“ стићи на кућну адресу, у 
виду опомене. Најчешће, и то је добро, људи схва-
те где су и зашто погрешили и са осмехом оду из 
инфо-центра.

 Ви и телефоном даје одређен број информа-
ција и решавате рекламације?
Да, у току дана имамо и велики број телефонских 
позива, па и на овај начин решавамо проблеме или 
дајемо информације. У многим случајевима успе-
вамо да решимо проблеме и недоумице грађана. 
Занимљиво је да су људи много љубазнији у не-
посредном контакту, када им мирно и на љубазан 
начин објаснимо проблем, него када позову теле-
фоном, када су спремни да излију бујицу увреда и 
непријатних квалификација.

 Да ли си задовољна послом који радиш?
Јесам, радим један специфичан, али динамичан по-
сао. Посебно бих истакла сарадњу са мојим колега-
ма са којима делим наш мали простор у инфо-цен-
тру, јер само заједно можемо функционисати као 
тим, што свакако јесмо.
Овако свој посао види и доживљава Сања Јова-
нов, која се после напорног посла и рада, враћа у 
Петроварадин, својој породици, супругу Слобода-
ну и свом сину Ненаду, као  задовољна и испуњена 
млада жена и мајка.

Сања Јованов
Референт за сервисне информације

ОСМЕХ ЧЕСТО РЕШАВА СВЕ

и некултурних до веома љубазних, разумних и кул-
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ТРКА И ПАРКИНГТРКА И ПАРКИНГТРКА И ПАРКИНГТРКА И ПАРКИНГТРКА И ПАРКИНГ

Да бициклистичка школска лига изазива све већу и медијску пажњу, 
а и пажњу наших суграђана, ученика основних школа, потврдиле су и 
овогодишње трке школске лиге одржане крајем марта и почетком ап-
рила ове године. Организатор овог првенства је Бициклистички клуб 
Нови Сад. „Паркинг сервис“ је подржао ове мале бициклисте, који ће  су-
тра сигурно бити савесни корисници наших услуга и које ћемо сигурно 

виђати на нашим паркиралиштима 
за бицикле, као одрасле људе. Бициклистичке кациге на којима се налази наш 
лого сигурно ће подсећати ове мале-велике спортисте на то да их је у једном 
тренутку Предузеће као што је наше подржало и помогло да реализују своје 
спортске активности и амбиције. Са ученицима-победницима ових трка Стефа-
ном Галовићем, Миланом Томином, Алексом и Антонијом Цвердељ, срешћемо 
се опет на старту, али овог пута шампионата Србије. „Паркинг сервис“ им жели 
да остваре што боље резултате.

У недостатку паркинг места једно од решења да места буде ма-
кар мало више, да се смање саобраћајне гужве, нарочито у цен-
тру града, свакако је и коришћење неких других алтернативних 
превозних средстава, пре свега бицикла. Ако погледамо како се то ради у неким 
другим развијеним европским градовима, можемо приметити да превоз бициклом 
има великог удела у свакодневној градској комуникацији и да се тиме у многоме 
смањују саобраћајне гужве. Потреба за паркинг местом је мања, а развија се и свест 
о очувању животне средине.

Нови Сад је град са завидном километражом бициклистичких стаза, са већ традиционалном навиком вожње би-
цикала, као и са одређеном културом. Наш град је идеалан за примену овога о чему говоримо, а то је пропагирање 
вожње бициклом. За реализацију ове идеје потребни су и одређени предуслови. Један од таквих предуслова су и 
паркиралишта за бицикле. „Паркинг сервис“је током прошле године изградио три велика паркиралишта за бици-
кле и то на Тргу галерија, на „Штранду“ и код гараже код СНП-а. Новосађани су прихватили ова паркиралишта, која 
су током сезоне била пуна двоточкаша. Треба напоменути да су све ове локцције покривене ведео-надзором, што 
даје сигурност возачима бицикала да им он неће бити украден или оштећен. Прошле године није забележен није-
дан такав инцидент, па верујемо да ће тако бити и убудуће. Наставили смо градњу ових паркиралишта, па су она 
изграђена код Футошке пијаце, код Скупштине Града, у Улици Ђуре Јакшића и код СПЕНС-а. Верујемо да ће и у току 
ове бициклистичке сезоне она имати своје кориснике. Планира се да у наредном периоду у граду буде изграђено 
још десет нових паркиралишта за бицикле, као на пример код Рибље пијаце, Лиманске пијаце, у центру града у 
Улици Модене, на Тврђави и на још неким локацијама. Тренутно нешто око 4% грађана Новог Сада користи бицикл 
као превозно средство. Ово није велики проценат у односу на неке друге европске градове где се овај број креће 
од 20% па све до 35%, као што је рецимо у Паризу, Амстердаму или Копенхагену. Ови градови су систем превоза 
бициклима развили до максимума, тако да постоје посебне бициклистичке стазе са вертикалном и хоризонталном 
сигнализацијом, велики број паркиралишта за бицикле, као и гараже за бицикле са неколико хиљада места.

Верујемо да ће и Нови Сад у будућем периоду имати више корисника бицикала, са свим овим предусловима 
које имају и други градови. Надајмо се да ћемо имати и могућност изнајмљивања бицикала, тзв. rent-a-bike, који 
би омогућио масовно коришћење бицикала. Планом развоја саобраћаја у Новом Саду предвиђено је много тога 
везано за бицикле, чак да ће се дужина бициклистичких стаза у наредне две деценије утростручити. Нови Сад 
тренутно има око 70 километара бициклистичких стаза. Верујемо да ће и „Паркинг сервис“ дати свој допринос да 
се вожња бициклима омасови и да се на тај начин смање саобраћајне гужве и велики притисак на паркинг места у 
самом центру града.

виђати на нашим паркиралиштима 
за бицикле, као одрасле људе. Бициклистичке кациге на којима се налази наш 
лого сигурно ће подсећати ове мале-велике спортисте на то да их је у једном 
тренутку Предузеће као што је наше подржало и помогло да реализују своје 
спортске активности и амбиције. Са ученицима-победницима ових трка Стефа-
ном Галовићем, Миланом Томином, Алексом и Антонијом Цвердељ, срешћемо 
се опет на старту, али овог пута шампионата Србије. „Паркинг сервис“ им жели 
да остваре што боље резултате.

И НА СТАРТУ – 
ПАРКИНГ СЕРВИС

ПАРКИРАЛИШТА 
ЗА БИЦИКЛЕ
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Промотивна вожња бицикала коју је организо-
вао град, а предводио градоначелник Игор Павли-
чић, одржана је у петак, 28. маја 2010. године. Оно 
што је било очигледно је масовност ове својеврсне 
промоције вожње бициклима. Возило се од центра 
града до Лиманског парка, где је учеснике промо-
тивне трке чекало освежење и журка. Подршку 
овој акцији дало је и наше Предузеће учешћем на 
њој, а на крају вожње директор „Паркинг сервиса“ 
Иван Ферко, у друштву Градоначелника, поделио је 
преко 300 катанаца за бицикле учесницима трке и 
грађанима Новог Сада. Акција „Вратимо Нови Сад бициклистима“ промовише вожњу по граду 
алтернативним превозним средствима, као што су бицикли, промовише здраву животну среди-
ну, јер се вожњом бицикала смањује загађење животне средине.

Нови Сад је град који има завидну километражу бициклистичких стаза, у будућем периоду ће 
их бити још. Све већи број паркиралишта за бицикле, које је изградило наше Предузеће, говори 
о томе да се стварају добри и прави предуслови да вожња бицикала буде што масовнија.

Постојећа паркиралишта за бицикле се све више користе, у плану је изградња још десет
нових, од центра града, преко Лиманске и Рибље пијаце, па до Тврђаве. Све ово говори да Нови 
Сад стварно може бити центар бициклистичког саобраћаја у Србији. Да тако мисле и Новосађа-
ни, показали су и на овој веома масовној промотивној вожњи.

НЕКАД И САДНЕКАД И САДНЕКАД И САДНЕКАД И САДнекад и сад

ВРАТИМО НОВИ САД
БИЦИКЛИСТИМА
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У Улици Филипа Вишњића 47, у просторијама „Пар-
кинг сервиса“, 10. маја 2010. било је свечано, обележили 
смо славу Предузећа - Спаљивање моштију Светог Саве 
на Врачару, у народу познатију као летњи Свети Сава. 
Освештење иконе Светог Саве и ломљење славског ко-
лача обавио је пријатељ нашег предузећа отац Ненад, 

у друштву радника предузећа, ового-
дишњег кума господина Живка Макарића 
и директора Предузећа господина Ивана 
Ферка. У славској беседи отац Ненад је 
похвалио и подржао неговање право-
славне традиције и пожелео успех у раду 
Предузећа. Обележавању славе су при-
суствовали наши драги гости и угледне 
званице, представници Града и градских и 
покрајинских предузећа.

Месна заједница „Омладински покрет“, у сарадњи са месним заједницама 
са подручја града и Фондом за развој комуникација, организовала је Сајам стамбено-комуналних услуга, који је 
одржан у периоду од 13. марта до 29. маја 2010. године, сваке суботе, у некој од градских месних заједница. Овај 
сајам је имао за циљ да грађане информише о комуналним услугама и могућностима за квалитетнији и бољи живот. 
„Паркинг сервис“ је узео учешће у оваквој комуникацији са грађанима. Портпарол Предузећа Радован Јекнић је 
у месној заједници „Сава Ковачевић“, која је 8. маја била домаћин Сајма, у просторијама ОШ „Коста Трифковић“ 
одговарао на питања грађана. С обзиром да се ова МЗ не налази у зони наплате паркирања, грађани су пре свега 
постављали питања која се односе на рад „паук“ службе, у жељи да се некако реши проблем бахатих возача и 
несавесног паркирања у околини зграда и пре свега на травњацима и зеленим површинама. Ово је била прилика 
да им објаснимо на који начин да реагују у овим случајевима, како да контактирају наш инфо-центар, саобраћајну 
полицију и комуналну инспекцију.

ПАРКИНГ СЕРВИС 
НА САЈМУ
СТАМБЕНО КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

ОБЕЛЕЖЕН ЛЕТЊИ СВЕТИ 
САВА - СЛАВА ПРЕДУЗЕЋА

На дан славе Предузећа, Спаљивање моштију Светог Саве 
на Врачару, која је обележена 10. маја, била нам је част да 
испратимо у заслужену пензију наше колеге Мирка Сердара 
и Стјепана Хорвата. Велика је ствар провести свој радни век 

часно и поштено и достојанствено завршити један период живота, као што су то урадиле 
наше колеге. Пожелели смо им мирне и лепе пензионерске дане, здравља пре свега, а 
часовници које смо им поклонили на одласку треба да их подсећају на „Паркинг сервис“ и 
да им мере искључиво само лепе тренутке који су пред њима.

На теренима Центра за полицијску обуку у Сремској Каменици, 24. априла 
2010. године, одржан је први Меморијални турнир у малом фудбалу „Владимир 
Грандић“, поводом годишњице смрти овог трагично преминулог полицајца. Турнир 
је организовао Синдикат Полицијске управе Нови Сад, као знак сећања на свог 
колегу и пријатеља. На турниру је учествовало 29 екипа, наравно екипа Полицијске 
управе Нови Сад, полицијских управа из Сомбора, Суботице, Кикинде, као и екипе 
синдиката полицијских управа из готово целе Србије, као и екипе неких јавних 
комуналних предузећа. Прво место на турниру заузела је екипа фудбалера ЈКП 
„Паркинг сервис“ Нови Сад.

Масовно учешће на овом меморијалном турниру је доказ колико је колегама 
Владимира Грандића стало да он не буде заборављен и да сачувају успомену на њега.

НАШИ ФУДБАЛЕРИ ПРВИ
НА МЕМОРИЈАЛНОМ ТУРНИРУ „ВЛАДИМИР ГРАНДИЋ“НА МЕМОРИЈАЛНОМ ТУРНИРУ „ВЛАДИМИР ГРАНДИЋ“

ДОГАЂАЈИДОГАЂАЈИДОГАЂАЈИДОГАЂАЈИДОГАЂАЈИ

ЗАСЛУЖЕНО
У ПЕНЗИЈУ



УРЕЂЕЊЕ ДЕЧИЈЕГ СЕЛА
Радници ЈКП „Паркинг сервис“, у сарадњи 

са децом и радницима Дечијег села из Сремс-
ке Каменице, 5. јуна 2010. извели су велику 
акцију уређења Дечијег села. Ова сарадња 
између једне социјалне установе и јавног ко-
муналног предузећа уродила је плодом, па 
су уређени прилази Дечијем селу, уређен је 
и пут екологије чије ће званично отварање 
бити 23. јуна на Дан Дечијег села, када ће оно 
бити и проглашено за прво еколошко село у 
Србији. Као друштвено одговорно предузеће 
„Паркинг сервис“ је овог пута помогао купо-
вину колица, лопата, метли и других алатки 
које ће послужити и у наредном периоду 
за одржавање прелепог амбијента којим се 
Дечије село може поносити. У току уређења 
Дечијег села децу су анимирали активисти 
Центра за едукацију деце у природи „Каспар“, 
па су малишани имали прилику да праве еко-
лошке играчке од рециклираног материјала. 

Деца из Дечијег села, домаћини ове акције, 
су раднике „Паркинг сервиса“ почастили 
пљескавицама које су спремали најмлађи 
становници села, а гости су овој вредној деци 
поклонили мајице предузећа уз неизбежне 
сокиће, после напорног рада.

Директор „Паркинг сервиса“ Иван Фер-
ко, који је заједно са радницима учествовао 
у овој акцији, овим поводом рекао је: „Ми-
слим да смо друштвену одговорност преду-
зећа усмерили ка правој установи, какво је 
Дечије село. Желели смо да помогнемо да 
један већ негован, одржаван и прелеп прос-
тор остане и даље такав. Сви они који су да-
нас помагали да се очисти Србија треба да 
дођу у Дечије село и виде како то раде рад-
ници и деца Дечијег села. Искрено се надам 
да је ово почетак лепе сарадње између јед-
ног градског комуналног предузећа и једне 
важне социјалне установе“.

ДОГАЂАЈИДОГАЂАЈИДОГАЂАЈИДОГАЂАЈИдогађаји

УРЕЂЕЊЕ ДЕЧИЈЕГ СЕЛА

Фото: З. Новаковић и П. Ратић


