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РЕЧ УРЕДНИКА

Слике и прилике
Још једна година је иза нас, а пред
вама је нови број ПАРКИНГНС, последњи у овој години. Завршавамо
једну успешну годину за наше Предузеће. А шта ћете читати у овом
броју? Одмах да се мало похвалимо, имамо ексклузивни интервју
са Градоначелником Игором Павличићем. Верујем да смо једине
новине неког градског предузећа
које имају интервју са Градоначелником. Шта верујем. Знам.
Радило се у току ове године, па
су урађена паркиралишта у Улици Бранимира Ћосића, на Трифковићевом тргу, код Института у
Сремској Каменици, па паркиралишта у Радничкој, па... А шта ћете
читати ако вам све сада кажем?
О примени нашег SMS система
наплате - где, када и зашто, читајте
у разговору са шефом Службе за
односе са општинама и градовима. Добра прилика да је упознате.
О раду Конференције PARkon
2010, о томе да смо дефинитивно
лидери у паркирању у Србији, такође на страницама овог броја.
Сарадњу, и то све бољу, са Управом за инспекцијске послове потврђује и интервју са Жељком Радуловићем, начелником Управе за
инспекцијске послове.
О паркиралиштима за бицикле
читали сте у прошлом, а о дисплејима више на страницама
овог броја.
Била нам је супер ревизија примене ISO стандарда. И знате шта
су рекли: чиста петица.
Ђура све зна, Ђура све има, Ђура све
чува. Који Ђура? Наш Ђура - Ђерђ
Балинт.
Такмичили се наши у кувању купуса, вежбали у Бечеју за олимпијаду у Футогу.
Шетали наши мало по Семберији,
као официри С РУЖОМ.
И још много тога ћете читати на
страницама овог броја, али пре
свега редакција ПАРКИНГНС вам
жели све најбоље у наредној години, здравља вама и вашим породицама и да будемо још бољи.

Макси за мини

Зона за коње

Мој бицикл је у средини
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Није случајно што је
„Паркинг сервис“
постао лидер у
паркирању
Крај године је, како сте задовољни животом града и
радом градских предузећа у 2010. години?
Време у коме живимо је тешко, кога год да питате рећи
ће ,,никад теже није било”. То сви ми осећамо, официјелно јесте тешко, од 2008. године имамо дупло мањи буџет,
што значи да и наши грађани слично пролазе, тешко се
живи, али с обзиром на оно што смо урадили и како смо
кренули могу да кажем да сам задовољан и да смо у ово
тешко време, без задужења, успели да урадимо пар капиталних ствари у граду. Успели смо да Нови Сад функционише без проблема и да може да се пореди са градовима у окружењу који су можда и бољи од нас, али по
квалитету услуга и по ономе што радимо и како радимо,
можемо да се поредимо. Могу рећи да сам задовољан. За
оно што нисмо могли да урадимо направићемо планове
и пројекте, да се то уради у будућности. Ми смо познати
као народ и земља у којој се не планира баш претерано и
то се види на сваком кораку. То што је лоше трудили смо
се да исправимо и мислим да ће се следеће године видети конкретне ствари које смо урадили. У овој години
урадили смо Кеј, три километра нових булевара, направили смо 8.000 квадратних метара што реконструисаног,
што новог простора, отворили фискултурну салу и део
школе,,Соња Маринковић” - деца иду у две смене уместо
у три и још много тога, то су велике ствари, двадесет пет
што нових што реконструисаних игралишта, скејт парк...
Нови Сад је међу првим градовима добио комуналну полицију, мислите ли да ће онa помоћи да
буде више реда у граду, пре свега мислим на свакодневне ствари које су некад гледано са стране ситнице, а с друге стране омогућавају грађанима да живе
у уређеном граду?

У сваком случају, велика су очекивања од комуналне полиције. Рад других инспекција у граду, без редовне полиције, није имао такву ефикасност. Довољно је било да се
неко успротиви извршењу неког акта па да се поступак
мора одложити док се не сачека асистенција полиције.
Сад решавамо тај хаос, комунална полиција је негде између инспекције и редовне полиције - то је поље које
је било празно, које је било слободно, тако да смо често морали полицију да повлачимо са редовног посла
што је и њима и нама отежавало рад. То је орган који је
у повоју и који је наишао на добар пријем код становништва. Најважније је то да без сарадње са грађанима
не можемо имати резултате на превенцији. Новом Саду
су недостајали позорници на улицама и ево сада имамо
комуналну полицију. Опремили смо их на време, имаће
најсавременију опрему, већ имају углед међу људима,
имају поверење и на њима је да покажу резултате. Биће
најстроже контролисани и мораће да буду оно што Новосађани од њих очекују. Ред, рад, култура, пристојно
понашање,то је оно што мора да се одржи у овом граду.
Резултати су већ ту и очекујем да ће бити још боље.
Они ће сигурно помоћи, да пређемо на саобраћајне теме, да се направи ред у саобраћају и
паркирању?
Саобраћај је, када говоримо о проблемима града, у самом врху. да не рангирамо који јe проблем први, који
други, Нови Сад је град који је имао изузетан развој, који
је дуплирао број становника у последњих 20 година. То
је довело до тога да сваке године морамо да улажемо огромне инвестиције у инфраструктуру, да градимо нове
улице, нове булеваре и да при томе одржавамо и старе
који су оптерећени. Чињеница је да немамо Жежељев
мост, да имамо проблема са теретним саобраћајем који
пролази кроз град, да имамо навике које су лоше. људи
не користе довољно градски превоз, иду колима у центар града, имамо константно проблем с паркирањем
који не може да се реши тако брзо - да направимо не
знам колико нових гаража, морамо мењати навике. То
је као кад говоримо о свим областима живота, на пример здрављу, па говоримо о превенцији,тако морамо и
за саобраћај убудуће много више планирати и мењати
навике, не можемо сви ићи колима у центар града, не
можемо се паркирати где хоћемо и колико хоћемо. Ред
мора постојати ако имамо у виду да је више од 100.000
регистрованих возила у граду. То је огроман притисак за
град и могу рећи да сам задовољан како је уређено паркирање. Оно што још више очекујем је да уз комуналну
полицију и саобраћајну полицију бахате људе склонимо
са наших улица, да решимо бахато паркирање. Ружна је
слика када видимо паркирање преко тротоара, деца и
мајке са колицима не могу да прођу, старији људи такође.
То није права слика Новог Сада. Морамо да решимо проблем тих бахатих људи, а то ћемо решити спречавањем
могућности да се неко тако паркира. Ред се мора пошто3
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вати. Очекујем да у следећој години добијемо барем још
једну гаражу, то очекују и Новосађани. Волео бих да она
буде подземна, али ако буде и надземна очекујем да се
реше проблеми. Најбоље би било да то урадимо на делу
око Трга републике и Рибље пијаце - ту имамо проблема
око власништва и имовинско-правних односа, али мислим да ћемо то решити следеће године.
Ви сте један од носилаца идеје да би Нови Сад могао бити град бицикала и да би можда и то било једно од решења да се смање гужве у саобраћају?
Јесте, бицикл је добар из више разлога.Често ме питају шта је то што бих волео у Новом Саду. Волео бих
да се врати трамвај, бар у најуже градско језгро, као
и да имамо што више бицикала у граду. То је важно из
више разлога, не само због екологије која је врло битна и загађења која сад имамо и која су стварно велика,
већ и због пораста оболења која су везана за загађени
ваздух. Важно је због једног нормалног односа према
животу и због једног нормалног система вредности. Да
међу нашим најмлађима успоставимо праве вредности,
да не буду главни они који имају скупе телефоне, скупе аутомобиле, скупу гардеробу, него да буду они који
су нормални, који су најбољи у школи, спорту, који су
најбољи у музици и који свирају у најбољим бендовима. То је оно што треба да вратимо у нашу омладину и
то је оно што треба да радимо сви заједнички јер смо
преживели оне најтеже године. Оно што нам се десило
задњих 20 година, други народи преживе за 200 година
тако да могу рећи да није случајно покренута акција са
бициклима. То је управо зато да се успостави нормалан
систем вредности и да се онда реше и други проблеми,
као што је паркирање. У Новом Саду можете са једног на
други крај града доћи за 15-20 минута, то је чињеница и
предност. Људи на западу путују по сат-сат и по времена
на посао и нико се не буни, а код нас су људи комотни
и желе за пет минута да стигну где хоће, што ипак није
могуће. То је суштина.
„Паркинг сервис“ је постао лидер у паркирању,
промовише Нови Сад у другим градовима, прави
конференције о паркирању... Како оцењујете рад
„Паркинг сервиса“ са места градоначелника?
Ми имамо различити став о нашим комуналним предузећима. Увек је предузеће слика реалности, без обзира
колико смо имали тешко наслеђе, колико су нека предузећа била у тежем или бољем положају. Тамо где се
ради ту се виде и резултати. „Паркинг сервис“ је једно од
ретких јавних предузећа које своје услуге пружа и ван
Новог Сада, које сарађује са другим градовима и то је за
сваку похвалу. Морамо стварати нову вредност, морамо
оно што је добро продавати другима. „Паркинг сервис“
управо то ради и није случајно што је постао лидер и
место окупљања свих других струковних удружења и
фирми из Србије. Имао сам прилику да присуствујем
једном таквом догађају где сам видео један респект и
поштовање. То је првенствено поштовање према граду
Новом Саду и то је оно што ми је најважније, да кроз рад
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наших јавних предузећа други градови виде лице нашег
града. Мени је драго да је то лице било лепо презентовано преко „Паркинг сервиса“.
За крај, с обзиром да су ово новине које читају пре
свега радници у комуналним предузећима, мада оне
оду и шире по Србији, овај број ће изаћи пред Нову
годину и Божићне празнике: Ваша новогодишња
порука за све запослене који су у функцији града и
грађана Новог Сада?
Моја порука је да сви морамо да схватимо у каквом
тешком времену живимо и колико људи тешко састављају крај с крајем. Мени је тешко било донети неке
одлуке и стати иза одлука којима се снижавају и замрзавају плате, али сам знао да би без тих одлука дошли
у позицију неких других градова који немају за текућу
ликвидност, немају за плате, морају код банака да се задужују и исплаћују плате. Код нас то није случај, наш град
функционише, плате су солидне за наше прилике. Оне
наравно нису довољне, али мислим да свако ко ради у
градском систему треба да буде срећан и да му буде част
што ту ради и не треба пуно гледати у туђе двориште.
Свако може да види како изгледа не радити у градском
предузећу и градском систему, како то изгледа у другим
фирмама. Може да схвати да је битно да свако задржи
своје место и да даје резултате јер је резултат оно што
ћемо морати да дајемо у будућности, неће се моћи новац више трошити на ствари које нису у функцији развоја града, тако да свако мора да дâ свој максимум. Очекујем да долази боље време. Уредили смо финансије
града тако да можемо да функционишемо нормално
и да можемо и у условима кризе да исплаћујемо плате
редовно, да људи могу да се задужују и купују оно што
им је потребно на кредит. Очекујем у следећој години
стабилнију ситуацију, очекујем да ћемо моћи да подигнемо стандард свих грађана па и оних који су запослени у комуналним делатностима. Желим им првенствено
здравље што је најважније, без здравља све остало је
ирелевантно, много здравља, личне и породичне среће,
једно позитивно размишљање. Од нас самих све зависи,
не зависи од неког другог, сами смо творци своје среће.
Колико будемо успешни у свом послу толико ће и град
и средина у којој живимо бити успешни. У то име, поздрављам све грађане и задовољство ми је да управљам
градом у коме пуно људи ради у комуналном систему и
да смо најбољи у овој области.
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ПУН ПОГОДАК

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА О ПАРКИРАЊУ

Највећи едукативни скуп и догађај у Србији који
се односи на проблематику паркирања, Национална
Конференција о паркирању - PARkon 2010, одржан
је на Палићу од 4. до 6. новембра. Конференција је
заинтересовала велики број представника предузећа
која се широм Србије баве организацијом паркирања,
али и велики број представника општина који ће
тек у наредном периоду почети са организованим
паркирањем. Евидентно је да проблем паркирања
више не погађа само велике градове и средине већ
је то проблем и малих градова. Конференцији су
присуствовали представници Бачке Паланке, Београда,
Чачка,Зрењанина, Инђије, Крагујевца, Краљева,
Младеновца, Ниша, Пожаревца, Пирота, Руме, Сремске
Митровице, Сомбора, Старе Пазове, Суботице, Шапца,
Ужица, Вршца, Врања, Херцег Новог и Новог Сада.
Највеће интересовање изазвала је тема Нацрт закона
о комуналној делатности, о којој је говорила Татјана
Ерцеговић-Петрић, стручни саветник у Привредној
комори Србије. За ПАРКИНГНС она је, овом приликом,
изјавила: „Закон о комуналним делатностима је на
неки начин револуционаран, јер он практично први пут
уводи конкуренцију у ову област, отвара могућност
страних улагања и отвара могућност сарадње јавног
и приватног сектора. С друге стране, због свега овога
постоји велика одговорност представника локалних
органа власти, од чијих ће одлука у великој мери
зависити какав ће бити квалитет комуналних услуга у
будућем периоду.“

Друга тема Конференције била је Процедура за
увођење зонског система паркирања, о којој је говорио
Новица Мићевић, из Секретаријата за саобраћај Града
Београда. Он је на ову тему изнео искуства Београда,
па смо могли чути на који начин се спроводи зонско
планирање. Мићевић каже: „Организујемо округле
столове и анкете грађана, о томе шта мисле о увођењу
у зону наплате паркирања. Када им све добро објаснимо,
грађани се масовно изјашањавају за, а ми тада крећемо
у оперативне мере, обележавање паркинг места,
упознавање грађана са новим режимом паркирања и
представљање новог режима паркирања грађанима,
као њихов интерес и бенефит - што значи да ће лакше
долазити до паркинг места, дефинишу се површине за
пешаке, паркинг места за особе са инвалидитетом,
смањује се број непрописно паркираних возила и сл.“

Ненад Вуцеља, директор сектора за економске и
правне послове ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад и
Небојша Перић, директор сектора за правне и
опште послове ЈКП „Паркинг сервис“ Београд

На тему Улога медија у паркинг делатности
говорио је Радован Јекнић, портпарол ЈКП „Паркинг
сервис“ Нови Сад. Он је истакао важност медија у
комуницирању са грађанима. „С обзиром да се бавимо
веома непопуларном делатношћу, улога медија у овом
послу је велика и не смемо је занемарити, већ са медијима
морамо правити партнерски однос како би грађани
били на време и тачно информисани, што је у интересу
и грађана и Предузећа“, рекао је Јекнић. Презентујући
улогу медија у паркинг делатности он је направио један
пресек од историје PR-a, преко значаја медија до начина
комуницирања и профила PR менаџера данас.
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OДРЖАНА СКУПШТИНА
УДРУЖЕЊА ПАРКИРАЛИШТА
СРБИЈЕ
На Палићу је, 5. новембра 2010. године,
одржана Скупштина Удружења паркиралишта
Србије, на којој је присуствовао велики број
чланица
Удружења.
Скупштином је председавао Драган Рудаков,
а у раду скупштине је, у
својству делегата, у име
нашег Предузећа учествовао Ненад Вуцеља.
Не чуди тако добар одзив чланова Удружења, с обзиром
да се расправљало о нацрту новог Статута Удружења.
После амандмана на Статут, које су током расправе
предлагали чланови Удружења, закључено је да ће нови
Статут бити усвојен на ванредној седници Скуштине Удружења, која ће бити одржана до краја године. Суштинска промена коју доноси нови Статут је у управљању
Удружењем, па ће уместо досадашњег Председника Удружења и Председника Скупштине бити биран Управни
одбор који ће руководити Удружењем. Предлог је да УО
броји седам чланова. Измена Статута се обавља ради
усклађивања Статута са новим Законом о удружењима
Републике Србије.
На 13. седници Скупштине одлучено је да се рад
стручних тимова другачије организује, обједињен је
рад, тако да ће сада у функцији бити три стручна тима
и то: правно-економски, стручни тим за саобраћај и тим
за информационе технологије. Шефови досадашњих
стручних тимова су Скупштини поднели извештаје о досадашњем раду.
Директор Сектора за ИТ и ОСЈ ЈКП „Паркинг сервис“
Нови Сад, Драган Јовановић, одржао је презентацију
сајта Удружења, коју је урадио у сарадњи са радницима
нашег Предузећа (www.ups.co.rs).
Раду Скупштине присуствовали су и представници
Привредне коморе Републике Србије.
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НАШ SMS СИСТЕМ ШИРОМ
СРБИЈЕ, А МОЖДА И ШИРЕ!

Прича о нашој организацији и SMS начину наплате паркирања раширила се у 13 градова широм Србије. Наш
SMS примењује се у Пожаревцу, Шиду, Зрењанину, Сремској Митровици, Ужицу, Бечеју, Сремским Карловцима,
Руми, Бачкој Паланци, Књажевцу, Смедереву, Старој Пазови и Пожеги. Велико интересовање за примену нашег
система наплате овим путем траје и даље, тако да ће се
овај број врло брзо попети на 15 градова. Сада стварно
верујемо у ону народну да се „добар глас далеко чује“.
Велики посао који су одрадили наши информатичари,
применом самог система, наставља Служба за сарадњу
са градовима и општинама. Руководилац Службе Марина Холи за ПАРКИНГНС каже:
Посао Службе за сарадњу са општинама и градовима
је све већег обима, шири се по градовима Србије, а ми
се бавимо организовањем и имплементацијом нашег
система наплате у другим срединама. Водимо рачуна
о корисницима наших услуга, буквално појединачно и
сваком од њих излазимо у сусрет ако дође до неких проблема и нејасноћа у примени система. Сви градови су
специфични и разликују се једни од других, али се сви
ослањају на нас, на „Паркинг сервис“ Нови Сад. Јелица
Столић и Ђурђе Томашевић, као део наше Службе, помажу ми да услуга коју овом приликом пружамо буде
што боља, а на нама је да у свим градовима наш бренд,
SMS, буде препознатљив - тада је то добра промоција нашег Предузећа и Новог Сада у целини. Добро урађен посао у једној средини препоручује нас да применимо SMS
систем наплате и у другим срединама. Оно што желим да
посебно истакнем је да смо у овом послу у конкуренцији
са приватним предузећима и да их као што се и види побеђујемо на тендерима. Ми смо једно од ретких јавних
комуналних предузећа које веома успешно конкурише
приватном сектору, што је још увек код нас незамисливо, али ево видите у овом случају и реално.
Примена SMS система није нимало једноставна,
захтева добру припрему?
Баш тако. Од момента када победимо на тендеру креће
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припрема за имплементацију система у неком граду. То
подразумева одлазак у неки од градова, анализу тренутне ситуације у тој средини, као предуслов за даљи рад.
Ту нам наравно помаже и правна служба, јер овим градовима и треба помоћ око процедура, примене законских
одредаба, правних аката. Наша Служба за развој помаже
око припреме и примена планова и пројеката везаних
за мирујући саобраћај и сл. Онда долази информатички део приче, а после примене система настављамо са
сарадњом и помоћи у свим сегментима. Ми смо у свакодневном контакту са свим овим предузећима, од Књажевца до Зрењанина.
Учествовали сте и у раду Удружења паркиралишта
Србије?
Заједнички рад у оквиру Удружења паркиралишта Србије много значи за нашу афирмацију. Општине и градови у којима се примењује наш систем такође учествују у
раду Удружења, тако да и ту имамо исте интересе, а посебно је важно и то што смо ми стварно лидери у органи-

зацији паркирања у Србији. Ниједно предузеће, колико
ја знам, нема Службу попут наше, али нико и није на овај
начин развио сарадњу са другим градовима и срединама. Удружење је у последње време много активније него
раније, а оживљавању Удружења у многоме је допринео
и „Паркинг сервис“ Нови Сад.
Служба се, као и наше Предузеће, развија - шта су
планови Службе?
Ми до сада, као што смо и рекли, сарађујемо са 13 градова и општина, у наредном периоду би овај број требао да
буде 15, а можда ћемо ширити сарадњу и са градовима
из земаља у окружењу. Заинтересовани су неки градови
из Македоније, Црне Горе, Словеније... У сваком случају,
радимо на томе да задржимо позитиван тренд у промовисању нашег Предузећа и града Новог Сада, као и на
ширењу мреже сарадника и градова у којима ће се примењивати наш начин организације паркирања.

НАШ SMS
И У СМЕДЕРЕВУ

се да ћемо успешно сарађивати“ – рекао је Умичевић.
Градоначелник Новог Сада Игор Павличић истакао
је да му је посебно драго што је новосадско предузеће
успоставило контакт и сарадњу са предузећем из Смедерева, што је, како је рекао, доказ да и јавна предузећа
могу да послују по тржишним условима и да се у борби
са приватним сектором изборе за своје место. Павличић је додао да очекује да је ово само почетак сарадње
између два града, која би се могла наставити и у другим
областима.
Директор ЈКП „Паркинг сервис“ Иван Ферко овом
приликом је рекао: „Смедерево је дванести град у Србији који ће примењивати наш SMS систем наплате паркирања. Већ сутра имамо потписивање новог уговора
о сарадњи. До краја године очекујемо да ће се тај број
попети на петнаест и онда ћемо сигурно бити лидери
у оваквом начину наплате паркирања и увођења нових
технологија“.

Игор Павличић, Иван Ферко, Латинка Милићевић и Предраг
Умичевић

Смедерево је још један од градова у Србији у коме ће
се примењивати наш SMS систем наплате паркирања. У
присуству Градоначелника Новог Сада Игора Павличића и Градоначелника Смедерева Предрага Умичевића, Уговор о примени нашег SMS система наплате у
Смедереву потписали су директор ЈКП „Паркинг сервис“
Нови Сад Иван Ферко и директорка ЈКП „Комуналац“
Смедерево Латинка Милићевић.
„Пријатно сам се изненадио када нам се ЈКП „Паркинг сервис“ јавило и представило тако савремени систем, са савременим софтвером и искуством и праксом
на терену. Зато су добили примат у односу на понуђаче
из приватног сектора. Ми смо новосадски модел наплате препознали као прави, који ефикасно ради и надамо
7

фото прича
фото прича

УРЕЂЕН
ТРИФКОВИЋЕВ ТРГ
Паркиралиште на простору Трифковићевог трга већ дуже време било је у веома лошем стању, тако да
је наше Предузеће одлучило да уреди ово паркиралиште, капацитета 80 паркинг места. Грађани, који су
с правом имали примедбе да је простор на коме се паркирају у лошем стању, сада могу да се паркирају
на уређеном паркиралишту. Поред асфалтирања паркинг простора, урађена је и расвета, а уређен je и
део са зеленом површином. Све у свему, сада је ово један леп и пристојан простор у самом центру града,
и нека буде тако док овај простор не постане пешачка оаза.
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Жељко Радуловић
начелник Градске управе за инспекцијске послове

Сарадња Управе за
инспекцијске послове
и „Паркинг сервиса“ подигнута
је на завидан ниво
Одлуком о градским управама Града Новог Сада образована
је и Градска Управа за инспекцијске послове. У овој градској
управи обављају се послови инспекцијског и другог надзора
у комуналној области, у области изградње, саобраћаја и
путева, заштите животне средине, послови надзора које
Република повери Граду, а од недавно и послови у надлежности комуналне полиције.
Разговарамо са Жељком Радуловићем, начелником Градске
управе за испекцијске послове.
Рад инспекцијске службе дефинисан је Одлукама о Градским управама, али увек говорим мојим колегама да сви
ми који радимо у иснпекцијским управама, колико нам то
закон допушта, треба да се отворимо према грађанима, да
грађани имају могућност да нам се обрате на разне начине
- и телефоном и електронском поштом, да могу да изнесу
своје сугестије и примедбе и пријаве проблем ако је то неопходно, мада нам се грађани све чешће обраћају и преко
отворене канцеларије која је формирана при кабинету Градоначелника. Желим да истакнем да све притужбе грађана,
ако су основане, обрађујемо у законски предвиђеном року
и достављамо повратну информацију ономе ко је поднео
притужбу. Постоје примедбе и пријаве за које инспекције
нису надлежне, али и то покушавамо да објаснимо грађанима. Има примедби на брзину рада инспекција, али грађани често не схватају да ми морамо да реагујемо у оквиру
закона и законских рокова, а то је некада дужи период од
оног што бисмо желели и ми и грађани. Желим, такође, да
истакнем да су неке пријаве и притужбе грађана поткрепљене и фотографијама, што нам у многим случајевима помаже и ту истичем конструктивност грађана.
Шта је то на шта грађани најчећше имају притужбе?
Знате како, готово сав свакодневни живот наших суграђана покривен је радом неке од инспекција, комуналне или
саобраћајне, грађевинске или инспекције за заштиту животне средине, а формирана је комунална полиција. Примедбе се односе на готово све сегменте живота, од буке,
чистоће до грађевинских проблема.
Добили смо комуналну полицију, очекујете ли више
реда у граду?
Нови Сад је међу првим градовима у Србији формирао комуналну полицију, тако да се комунални полицајци већ налазе на улицама града. Очекивања грађана су велика, могу
рећи да су са нестрпљењем чекали почетак рада комуналне полиције. За ово кратко време виде се ефекти њиховог
рада, који зависи од надлежности за поједина питања што
је прописано градским одлукама. Тренутно постоји шест
одлука којима је дефинисана њихова надлежност, међу тим
одлукама је и Одлука о јавним паркиралиштима.
Каква ће у пракси бити улога комуналне полиције, у
вези са непрописним паркирањем?
Комунална полиција има могућност да извршиоце неког

прекршаја на лицу места опомене, да их спречи да наставе
са извршењем одређеног прекршаја, али има могућност и
изрицања мандатне казне на лицу места. Мандатне казне
су усклађене са Законом о прекршајима и износе од 2.500
динара до 5.000 динара за физичка лица, а за правна лица
та мандатна казна је до 20.000 динара.
Нас конкретно интересује, на пример: неко се паркира и заузме два паркинг места, да ли ће то комунална
полиција санкционисати? На улицама града има остављених, хаварисаних возила што је такође проблем...
Да, то је тзв. „безобзирно“ паркирање. Поред саобраћајне
полиције и инспекције, за такве случајеве надлежност ће
имати и комунална полиција. Дакле, на све што је у супротности са градским одлукама реаговаће комунална полиција. Паркирање на инвалидским местима, на зеленим површинама и сл., све је то сада у надлежности и комуналне
полиције.
Приметили сте да је све мање хаварисаних возила, то је
резултат рада инспекције и „Паркинг сервиса“, као и „Чистоће“. По нашем налогу ваше Предузеће је однело велики
број аутомобила на депонију „Чистоће“, на том паркингу
има више од 150 хаварисаних и нерегистрованих аутомобила, као и један број одузетих такси-возила. Могу рећи да
смо склопили и уговор са Центром за рециклажу, тако да
она возила која не могу да се однесу „паук“ возилом, или се
ради о неким објектима, уклањаћемо и рециклирати.
Како видите проблем и решавање проблема паркирања у граду?
Постоје проблеми са паркирањем у Новом Саду, али мислим да се полако заводи ред захваљујући вашем предузећу које је направило помак у организацији паркирања.
Ако поштујемо правила онда нам је свима лакше да функционишемо. Велики је број аутомобила у Новом Саду и у
сваком случају решење треба тражити у новим капацитетима, а то су гараже. Треба инвестирати у изградњу нових
паркинг места приликом зидања сваке зграде, ако се то
пропустило у неком ранијем периоду, да не правимо исте
грешке. Поздрављам труд вашег Предузећа у решавању
ових проблема, а и надлежности инспекције ће помоћи да
се проблеми везани за паркирање решавају брже и ефикасније. Наша сарадња даје резултате, говорио сам о хаварисаним возилима, тако је и када се ради о бахатом паркирању на тротоарима, зеленим површинама. У последње
време сарађујемо и на уклањању оних који избегавају
плаћење паркирања и имају велики број доплатних карата,
при чему се углавном ради о страним држављанима.
Све у свему, сарадња Управе за инспекцијске послове и
„Паркинг сервиса“ подигнута је на завидан ниво, ми и ви
смо ту пре свега због грађана и квалитетнијег свакодневног живота, а ту смо и да примењујемо градске прописе
и градске одлуке.
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НОВО ПАРКИРАЛИШТЕ КОД
ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
Од 13. децембра „Паркинг сервис“ пустио је у рад ново

паркиралиште код Института у Сремској Каменици. Због
великих проблема са паркирањем у околини Института,
због недостатка паркинг простора, Институт у Сремској
Каменици обратио се Градској Управи за саобраћај и
путеве за помоћ у решавању ових проблема. После договора са Управом и са нашим Предузећем, дошло је
до реализације овог пројекта и до изградње новог паркинг простора. „Паркинг сервис“ је својим средствима
изградио паркиралиште од 204 паркинг места, које је
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затвореног типа, што значи да ће се плаћање паркинга
обављати на изласку са паркинга, на наплатној рампи.
Овај простор је у режиму плаве зоне, што значи да за
сат паркирања треба издвојити 35 динара. Жеља нам
је била да са затвореним паркиралиштем, а због специфичности потреба за долазак на ово паркиралиште, не
оптерећујемо грађане истеком времена за паркирање
и евентуалним доплатним картама. Паркиралиште се
наплаћује сваког дана од 7 до 20 часова.

интервју
интервју

Ђерђ Балинт
Магационер

ПОЗОВИ ЂУРУ
ЂУРА СВЕ ЗНА

Види има ли код Ђуре! Позови Ђуру, мислим да има код
њега. Ма, нека ти то дâ Ђура. То је код Ђуре!
Овако обично крећу приче када свакодневно у
послу помињемо нашег колегу Ђерђа Балинта, кога
сви зову Ђура. Дуго нисам ни знао његово право
име, а то је случај и са другим колегама, углавном је
то наш Ђура. А Ђура је у предузећу запослен на радном месту магационера и то још од 2005. године. А ја
питам Ђуру, шта је радио пре?
После завршене средње школе почео сам са радом у
штампарији„Форум“, као књиговезац-секач приправник.
Ту сам положио и приправнички испит, а онда у војску.
Војску сам служио у Мостару и Сарајеву. Из штампарије,
после десет година рада у приватном сектору, дошао
сам у „Паркинг сервис“.
Знамо ми да Ђура ради у магацину, да прима и испоручује сву робу која је потребна Предузећу, знамо
да свој посао ради педантно и савесно, али не знамо
много о њему, шта ради ван радног времена, чиме
се бави....доста је ћутао, сада мора да нам нешто
каже...
Мој хоби је риболов. Пецање волим од раног детињства.
Отац ме је увео у чари риболова и то ме држи и дан-данас. Није ми проблем да устанем рано, у 3, 4 сата ујутро
и да одем по 50-60 km од града, само да бих пецао. И
сада, када год могу, субота и недеља су резервисани за
пецање. Обожавам да одем на воду и у миру и тишини у
природи сатима уживам у надмудривању са рибом.
Некада нешто и упецаш?
Деси се....ха...ха...
Али риболов није твоја једина преокупација, знам
да је твоја велика љубав и атлетика. О томе нам причај.
Да, атлетика ме је заинтересовала још као основца.
Једном давно сам са другом отишао на атлетску стазу и
тада је све почело. Почео сам да тренирам. Највише ми
је лежало 100m, 200m, 4х100m и скок у даљ. Имао сам
солидне резултате, увек сам био нека златна средина на

такмичењима као што су клупски митинзи, првенство
Војводине, првенство Србије... На првенству Војводине,
које се одржавало у Сенти ‘88, узео сам злато на 100 m.
А када си почео да судиш?
Мој тренер ме је „гурнуо“ у судијске воде. Почетком
деведесетих положио сам за атлетског судију, сада
имам звање национални атлетски судија. Судио сам на
многим такмичењима и манифестацијама као што су
Новосадски полу-маратон, Новосадски маратон, Ноћни маратон, ЕURO TOP митинг, али за мене најважније
такмичење на коме сам судио било је Првенство Европе
за јуниоре 2009, као и екипни Европски куп шампиона
2008. Следеће године ме чека суђење на једној лепој и
важној атлетској манифестацији, то је екипни Европски
куп шампиона II лига, који ће се одржати код нас у Новом Саду.
Да ли и сада мало „трчкараш“?
Помало сам активан, члан сам АК „Војводина“ - ветерани. Прошле године сам на првенству Србије за ветеране
освојио друго место у скоку у даљ. Није лоше.
Да ли си задовољан послом који радиш?
Да, могу рећи слободно да сам задовољан. Од када радим у Предузећу, за све ове године, нисам имао баш
никаквих проблема и потешкоћа у раду. Трудим се да
свој посао урадим најбоље што могу, одговорно, брзо
ако треба. Могу рећи да имам добар круг пријатеља, односно колега, са којима сарађујем и што ми је посебно
драго функционишемо добро као тим. Не бих за сада
ништа мењао. Нека остане овако.

са Умит Таном, турским атлетичаром, на Првенству Европе у
атлетици за јуниоре
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ПРИВРЕМЕНО ПАРКИРАЛИШТЕ
АЛИ РЕШАВА ПРОБЛЕМ
Наше Предузеће је у Улици Бранимира Ћосића
уредило и грађанима предало на употребу
паркиралиште капацитета 150 паркинг места.
Ово паркиралиште је привременог карактера,
насуто туцаником и није под наплатом. Улица
Бранимира Ћосића је позната по великој фреквенцији саобраћаја, уз нове стамбене објекте
ту су и школа, обданиште, породилиште и верујемо да ће нових 150 паркинг места смањити саобраћајне гужве и потрагу за слободним
паркинг местом.

БРОЈ СЛОБОДНИХ ПАРКИНГ МЕСТА
НА ДИСПЛЕЈУ И SMS-ом
Најављивани дисплеји, који информишу грађане колико има слободних
места на затвореним паркиралиштима
на Тргу галерија и на гаражи код СНПа, почели су да раде. „Паркинг сервис“
је поставио четири оваква дисплеја, у
улицама које воде у центар града: на
Булевару Михајла Пупина (преко пута
Скупштине АП Војводине), у Стражило-

вској улици (преко пута Развојне банке
Војводине), на углу Успенске и Шафарикове улице и у Јеврејској улици.
Колико има слободних места на овим
паркиралиштима грађани могу сазнати
и бесплатном SMS поруком, на број 066
600 400 6. Грађани који желе информацију на овај начин могу послати и празну поруку.

ДНЕВНА КАРТА – ПОГОДНОСТ ЗА СВЕ
Желећи да помогне свим оним грађанима који имају
потребу за паркирањем више сати у току дана, а то морају да ураде у зони наплате, наше предузеће је омогућило паркирање на одређеним локацијама, по веома
повољној цени. Ради се дневној карти.
Дневна карта важи на паркиралиштима која су видно
обележена допунским таблама на којима је назначено да
се паркирање може платити и дневном картом. Дневна
карта важи за цео дан и кошта 100 динара. Паркирање
за цео дан се може платити на два начина: дневном паркинг картом која се може купити на киосцима и SMS-ом,
слањем поруке на број 8215. Дневна карта важи на следећим паркиралиштима:
Улица Милоша Бајића, од Београдског кеја до Улице Жар12

ка Васиљевића; Београдски кеј, од Улице Милоша
Бајића до Дунавске улице;
код СПЕНС-а, у Сутјеској
улици, плато уз објекат
Факултета за физичку културу; плато у Радничкој улици, између кућних бројева 15
и 18; плато између стадиона ФК „Војводина“ и СПЕНС-а,
код ресторана „Огњиште“; Булевар ослобођења, између
Бул. цара Лазара и Улице Народног фронта, са обе стране;
плато код Железничке станице; Мичуринова улица.
Наведена паркиралишта се налазе у режиму плаве зоне,
а на њима паркинг се може платити и дневном картом.
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Зоран Бабић
Шеф одсека за стандарде и квалитет

ЈКП „Паркинг сервис”
успешно прошао надзор
над интегрисаним системом
менаџмента SRPS ISO 9001:2008
и SRPS ОHSAS 18000:2008
ЈКП „Паркинг сервис“ било je међу првим Градским предузећима које је схватило значај увођења и примене
стандарда ISO 9001:2001 и његов утицај на успешан рад
предузећа. Почеци рада на увођењу стандарда Система
менаџмента квалитетом ISO 9001:2001 били су средином
2008. године, а систем је први пут сертификован 25. 11.
2008. године и од тада се примењује у целом предузећу.
Прва година од увођења система менаџмента квалитетом SRPS ISO 9001:2001 била je и најтежа. Од већине
запослених захтевало се да се одрекну појединих навика које су постојале и да се прилагоде и прихвате нове
поцедуре рада. Позитивни резултати увођења система
били су видљиви већ после пар месеци његовог функционисања у Предузећу. Систем менаџмента квалитетом SRPS ISO 9001:2001 допринео je бољем унутрашњем
функционисању Предузећа, што је као резултат имало
подизање квалитета пружених услуга нашим корисницима на већи ниво. Тачно дефинисане процедуре рада
допринеле су лакшем праћењу одговорности појединаца у свим процесима рада и бржем уочавању грешака
уколико би се оне појавиле. На основу задатих циљева
и њиховим праћењем повећала се могућност уочавања
слабих тачака у процесу рада као и брзина реаговања у
њиховом отклањању.
Руководство предузећа је, паралелно са унапређењем
постојећег Система менаџмента квалитетом, исказало
опредељеност и за увођење Система управљања безбедношћу и здрављем на раду, у складу са стандарадом
SRPS ОHSAS 18000:2008. Рад на увођењу овог система
започео у јуну 2009. године, а Систем управљања безбедношћу и здрављем на раду SRPS ОHSAS 18000:2008
први пут је сертификован 25. 11. 2009. године, када је успешно урађен и први надзор над Системом менаџмента
квалитетом SRPS ISO 9001:2001. Од тада ова два система
функционишу као један интегрисани систем квалитета.
Увођење Система управљања безбедношћу и здрављем
на раду допринело је детаљном дефинисању потенцијално критичних радних места, на којима је могуће да
доће до повреде запослених. На основу дефинисаних
критичних тачака дефинисани су и начини да се применом средстава личне заштите или неких других заштитних мера могуће повреде предупреде, чиме је дошло до
смањења повреда запослених, што је и био циљ.
У току 2009. године дошло је измена у стандараду SRPS
ISO 9001:2001 и издата је нова верзија овог стандардa

SRPS ИСО 9001:2008. Обавеза свих предузећа која су
примењивала Систем менаџмента квалитетом, у складу са стандарадом SRPS ISO 9001:2001, била је да ускладе свој систем са новим издањем стандарда SRPS ISO
9001:2008, до 15. 11. 2010. године.
С обзиром на ову обавезу, Предузеће је у мају 2010. године почело да се припрема за ове измене. На састанцима са руководством који су одржани у том периоду
предочене су новине и измене у односу на претходне
захтеве стандарда. Паралелно је вршена дообука интерних проверавача са акцентом на измене стари-нови стандард. Извршена је ревизија и усклађивање свих
постојећих процедура и упутстава са захтевима новог
издања стандарда, као и њихово усвајање на састанцима руководства. Кроз спроведене интерне провере
отклоњене су уочене неусаглашености.
Сертификација Система менаџмента квалитетом SRPS
ISO 9001:2008 и надзор Система управљања безбедношћу и здрављем на раду SRPS OHSAS 18000:2008 одржан је 5. 10. 2010. године, од стране сертификационе
куће PAN CERT из Новог Сада, уз присуство Акредитационог тела Србије (АТС) које је оцењивало рад сертификационе куће.
Приликом сертификације и надзора над ова два система који функционишу као интегрисани систем квалитета није уочена ни једна неусаглашеност, нити је стављена примедба на рад система.
Предузеће је, на основу позитивне оцене, 11. 10. 2010.
године добило два сертификата којима се потврђује да
се успостављени интегрисани систем квалитета примењује у целом предузећу.
Опредељеност руководства за примену стандарда SRPS ISO 9001:2008 и
ПОЛИТИКУ
стандарда SRPS OHSAS
КВАЛИТЕТА
18000:2008 у Предузећу,
као и залагање свих запослених
на
њиховој
примени, показало је да
Предузеће наставља своје
успешно пословање, уз
раст броја задовољних
корисника и пружање још
боље услуге.
ПАРКИНГ СЕРВИС

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис” Нови Сад

У склопу интегрисаног система менаџмента квалитетом и
управљања безбедношћу и здрављем на раду
ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад
донело је:

У свом раду Предузеће ће се руководити основним принципима и захтевима
стандарда SRPS ISO 9001:2008 и SRPS ОHSAS 18001:2008.
Кроз сталну комуникацију са оснивачем, Скупштином града Новог Сада,
спроводићемо поверене нам послове од општег интереса.

Стратешко опредељење ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је континуирано
задовољавање потреба и очекивања корисника и заинтересованих страна
при чему ће се кроз системски приступ управљања међусобно повезаним
процесима обезбедити висок степен квалитета услуга које пружамо.
Спроводићемо сталне активности на унапређењу постојећих и
развијању нових услуга из области делатности Предузећа.

Развијањем постојећих и увођењем нових техничких решења, уз коришћење
савремених информационих и других технологија, створићемо услове за веће
задовољство корисника наших услуга и заинтересованих страна.
Развијаћемо добре односе са пословним партнерима.

Применом интегрисаног система менаџмента квалитетом обезбедићемо безбедност
и заштиту здравља свим запосленима и свим другим заинтересованим странама.
Предузеће ће бити посвећено превенцији повреда запослених и унапређењу
OH&S система, уз примену и придржавање свих законских захтева.
Руководство ће у склопу интегрисаног система менаџмента квалитетом
континуирано вршити преиспитивање и унапређивање постојећег система.

Политика квалитета има за циљ да је запослени прихвате и примењују у свим
пословним активностима и да за остварење тог циља мобилишу све сопствене снаге.

Нови Сад, јул 2010.

Директор

Иван Ферко, дипл. економиста
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СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВE
ХРАНЕ У ДЕЧЈЕМ СЕЛУ
Светски Дан здраве хране, 16. октобар 2010. године, радници „Паркинг сервиса“ обележили су заједно са радницима и децом Дечјег
села у Сремској Каменици, у организацији центра „Каспар“. то је била
прилика да се у разговору са децом подигне ниво свести о томе шта је
здрава храна и колико је она важна у побољшању квалитета живота, а
то значи здравља, пре свега. Гости, деца ОШ „Лаза Костић“ из Ковиља
донели су мед из Ковиља и сви присутни су могли да га дегустирају,
као и сокове од свежег цеђеног воћа и сл.
Овом догађају присуствовао је и директор „Паркинг сервиса“ Иван
Ферко, који је за ПАРКИНГНС рекао: „Ова акција је наставак сарадње
Дечјег села и ‚Паркинг сервиса‘ јер Предузеће које водим остварује
друштвено одговорну улогу и убудуће ће подржавати и помагати
све акције које су на корист грађана, а пре свега деце. Васпитавајући
и едукујући децу стварамо свесне и одговорне грађане нашег града и
наше земље“.
Деца су овом приликом постављала храну за веверице и птице, у већ
постојећим кућицама, упознали се са тим како се прави компост у
Дечјем селу, и уз већ поменуте сокиће провела заједно дан, стичући
неке нове пријатеље, а међу њима и нас.

ПАРКИРАЈТЕ
ПАМЕТНО
У ПЕНЗИЈУ,
ПА НА ПЕЦАЊЕ
Наш колега Арсен Миладинов вожњу „пауком“
замениће неким другим. мирнијим пословима, јер је недавно отишао у заслужену пензију.
Аца је за своје пријатеље и колеге, прошлог
месеца, уприличио једно лепо и весело дружење уз неизбежне тамбураше, а то је била
прилика да му пожелимо мирне и лепе пензионерске дане. У име Предузећа, на свему ономе што је урадио за „Паркинг сервис“, захвалио му се директор Иван Ферко. Поклањајући
му ручни сат, Ферко је истакао да је Миладинов био вредан и предан радник на когa су се
колеге могле увек ослонити.
Поклонима су се придружили и његове колеге
„паучари“, који су му пожелели много здравља
и да што дуже ужива у заслуженој пензији.
Арсен Миладинов се захвалио колегама, а на
моје питање да ли више воли домине или шах,
рекао је: „Ни шах, ни домине. Пензионерске
дане проводићу у одмарању, на пецању“. Ако
буде успешан ето нас код Аце, рибљу чорбу.
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Као и ранијих година, „Паркинг сервис“ се придружио обележавању
1. децембра, Међународног дана борбе против сиде. И овог пута
су активисти омладине ЈАЗАС-а, са којима смо обележили овај дан,
делили кондоме са већ препознатљивим слоганом ПАРКИРАЈТЕ ПАМЕТНО. Тим поводом одржали смо и заједничку конференцију за
новинаре, којој се овог пута придружило ЈП „Информатика“. Очигледно је да су активности нашег Предузећа и сарадња са омладином
ЈАЗАС-а подстакли и друга предузећа да подрже овакву акцију. „Паркинг сервис“, као друштвено одговорно предузеће, већ три године
сарађује са овим удружењем и подржава њихове активности и труди
се да се свест и одговорност младих људи, везана за ову проблематику, подигне на највиши могући ниво. Акција је и ове године изазвала
велико интересовање и медијску пажњу, па је ову нашу заједничку
акцију пропратио велик број медија.

излет
излет

„НЕМА ЗИМЕ БЕЗ
КИСЕЛА КУПУСА“
Мама има ли нешто слатко?
Има сине, слатког купуса!
Дошло је доба године када љубитељи купуса почињу
да се спремају за разне ђаконије, где купус игра главну
улогу, али, богами, има ту и меса.
Тако је било и на Другом купу у припреми купуса са
овчетином, који је одржан на рибњаку у Бечеју, у организацији ПИК „Бечеј“. А зашто је нама занимљив овај
куп, па зато што су на њему била три наша такмичара:
Миодраг Милошевић, Ненад Вуцеља, и Слободан Ивков. У котлићу купус са месом (месо са купусом) кувао
је Вуцеља, Милошевић каже да га је кувао испод сача
(мада тај сач изгледа чудно, у даљем тексту ћемо га звати покретна рерна), а Ивков је кувао, баш како и треба купус кувати, у земљаном ћупу. Падала је киша, али
није омела нашу екипу, јер су имали сунцобран. То је
једина екипа која се од кише брани сунцобраном. Чудни неки људи.
Е, ти чудни људи се нису зауставили у Бечеју. Са рибњака отишли су на чувену Купусијаду, која се одржава у Футогу. Ненад Вуцеља, Миша Милошевић и РоЏа
ТанасиЧ кували су месо са мало купуса, нисам пробао
али они који јесу кажу да су га скували „свака им част“.
Опет свако на свој начин, али остало није ни...! А и како
би, када је екипа „Паркинг сервиса“ била једна од најпосећенијих на Купусијади, свраћали пријатељи, познаници, радозналци, али и неки само да виде Мишину
рерну, ма да вам не причам...
Купусијада ко купусијада, окупила велики број људи
и оне који воле купус и оне који само воле да шетају, до-

шли и медији, пратили све то, сликали и наше, и тада је
у том историјском тренутку Ненад Вуцеља, за једну од
најгледанијих телевизија, изрекао чувену реченицу:
„Нема зиме без кисела купуса“. Дуго је ова реченица
кружила српским етром и одзвањала у главама људи
који су га гледали. Неки чак кажу да после чувене Цезарове реченице „Коцка је бачена“ није било оштроумније
мисли. Мада, ја мислим да претерују. У сваком случају
нема купуса где нема нас, али богами ни зиме без кисела купуса.

С РУЖОМ ПО СЕМБЕРИЈИ
Путовања која организује наша Ружа постали су
лепа традиција, а и утисци наших радника су више него
позитивни. Добра организација, лепо проведен викенд,
били су коментари и за путовање У Бијељину. Педесетак
наших радника је 24. октобра 2010. године кренуло
преко Дрине у обилазак оног што нуди Семберија.
Манастир Светог Василија Острошког најпре је
привукао знатижељу наших „излетника“. Овај манастир
је грађен од 1996. до 2001. године, на преко 3.500
квадратних метара. Издваја се својим звоником са
сатом, висине преко 30 метара. Не можете проћи
Бијељином, а да не баците поглед на звоник који вас
призива да посетите манастир, да обиђете привремено
седиште Епархије зворничко-тузланске које се ту
налази. У манастиру су и честице моштију Светог
Василија Острошког и Светог Сисоја Великог, а свакако
треба видети и копију чувене хиландарске иконе
Тројеручице.

Отићи у Бијељину и не обићи етно-село Станишићи
скоро да је немогуће. У равници Семберије, три
километра од града према Павловића ћуприји, налази
се прелепо и аутентично село основано 2003. године,
на иницијативу Бориса Станишића који је више година
путујући по Босни сакупљао старе предмете и успео да
пренесе изглед старих босанских кућа са предметима и
покућством у овај крај. Старе дрвене куће, као и духовна
атмосфера средњевековне архитектуре, одводе вас у
неко друго време и чине да боравак овде буде стварни
доживљај.
После оваквог обиласка, са торбама пуних утисака,
треба се и вратити кући, а то је најбоље учинити преко
Шапца, односно етно-парка Авлија који се налази у селу
Глушци, 20-ак километара од Шапца. Ресторан „Крчма
Лазарева“ пружио је гостопримство нашим радницима,
окрепио их и дао снаге и воље за неко ново путовање. С
РУЖОМ, наравно.
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