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Број 13

NS BIKE

први градски бицикл

РЕЧ УРЕДНИКА

Слике и прилике
Овај број отварамо интервјуом
са Витомиром Вучковићем, помоћником градоначелника Новог
Сада, човеком који је задужен за
координацију рада комуналних
предузећа у нашем граду, али и
кумом нашег предузећа.
Нашој SMS породици придружила су се још два града у Србији.
Наш систем наплате паркирања
примењиваће се у Чајетини и у
Новом Пазару. Ето, тако се у ствари шири производ који је постао
познат у целој Србији, тако се
шири прича о нашем Предузећу
и тако се на најбољи могући начин промовише Нови Сад и људи
који раде на овом пројекту. О
служби која има великог удела у
свему овоме, на страницама овог
броја, говори њен руководилац
Саша Тепавчевић. Да је могао он
би се и овог пута радије представио e-mailom, али, Саша, ово су
новине.
Четврта национална конференција о паркирању је за нама, била
је успешна и још једном показала
потребу за комуникацијом предзећа која се баве проблемом паркирања, а верујемо да ће и трајати све дотле док наш посао буде
проблем урбаних средина.
Корпоративно вече било је богатије за два члана, Чајетину и Нови
Пазар, а то је била прилика да
наши сарадници виде и презентацију NS BIKE, или првог градског
бицикла. Само десет дана пре
тога, баш како и треба, обележили
смо славу предузећа.

Мој Мишко може и везаних очију

Oзбиљно упозорење

Паркинг? Може и тако

О новом проширењу зоне, о новим привременим просторима за
паркирање, о реновирању Трга
галерија, о Eco friendly и још о нечему, на страницама овог броја.
Читајте наше новине, али читајте
и књиге. предлажем вам „Трговање временом“ Вере Приљеве.
Читајте шта хоћете, али читајте.

Пикник на паркингу
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ПРОМОВИШЕТЕ НАШ
ГРАД НА НАЈБОЉИ
МОГУЋИ НАЧИН
Као помоћник градоначелника координирате
радом комуналних предузећа, како их оцењујете и
како видите текуће градске проблеме?
Нови Сад је други град по величини у Србији, наш
град расте и развија се из године у годину, а то значи
да све већи број људи има потребу за разним комуналним услугама у граду и околини. Време у коме живимо
није нимало лако, период кризе чији смо и ми део још
увек се осећа и сигурно да утиче на свакодневни живот
свих нас. Новца за решавање свакодневних проблема
у граду је много мање него у неком ранијем периоду,
али, ипак, трудимо се да се то не осети и да град функционише нормално. Када узмемо у обзир чињеницу да
је градски буџет осетно смањен, онда сам задовољан
функционисањем града и свим оним што смо урадили
или оним што се тренутно ради у Новом Саду. Ако прошетате кејом онда је очигледно шта смо урадили и како
је уређен тај део града, али много се улаже и ради и на
ономе што није тако видљиво и што грађани можда не
знају или не виде. улаже се у разне инфраструктурне
ствари које су неопходне за функционисање живота у
граду, то је нормално, то се подразумева, али то и кошта.
Ваш посао захтева свакодневну комуникацију
са директорима градских предузећа, суочавање са
многим дневним проблемима, то се баш и не стиже
урадити од 8 до 16 часова?
Посао који обављам је динамичан... ха, ха... шалим се,
наравно. Када обављате посао који је пре свега у служби грађана Новог Сада онда не можете да гледате на
радно време и да идете кући у 16 часова, како рекосте.
Није проблем да се човек ангажује готово свакодневно, ни када имате састанак у 18 или 19 сати, ни суботом
ни недељом, само ако то даје резултате и ако ћемо сви
заједно урадити нешто добро или решити неки горући
проблем. Динамика посла је једноставно таква, а онда
или се предате том послу или не. Комунална делатност
уопште је жила куцавица града и зато захтева и велику
одговорност и велико ангажовање.

Могу рећи да сам углавном задовољан функционисањем комуналних предузећа, а њихов рад грађани
осећају директно и свакодневно и они су најбољи
оцењивачи тог рада, као и мог и њиховог ангажовања.
У многоме смо успели да синхронизујемо рад ових предузећа, а наравно да увек може боље и да ћемо и ми
који управљамо градом, као и грађани, увек имати неке
примедбе и предлоге да се нешто уради боље и брже.
Ми из „Паркинг сервиса“ итекако знамо какве су
саобраћајне гужве и притисак на паркинг места у
центру града...
Да, ви сте део комуналне приче града и уз све тешкоће
на које наилазимо, уз недостатак новца да се неки проблеми са паркинг капацитетима реше одмах, могу рећи
да сам задовољан радом вашег предузећа. Увели сте
ред у области паркирања, стално нам нудите нешто
ново, а продајом SMS система наплате паркирања по
градовима Србије промовишете и наш град и нашу памет, на најбољи могући начин. Примећујем да водите
рачуна и о томе да сте друштвено одговорно предузеће,
да помажете колико можете тамо где је то потребно, јер
и у тим случајевима представљате град.
Шта се тренутно, важно, ради у Новом Саду?
Поред свих оних свакодневних радова, а то значи улагања у инфраструктуру, градимо нове улице, нове булеваре, решавамо разне проблеме и у околини града:
подземне воде у Кисачу, канализација у приградским
насељима, где су радови већ поодмакли, одржавамо
постојеће стање инфраструктуре, почели смо и реконструкцију Сунчаног кеја, од Булевара цара Лазара до
„морнарице“ у дужини од 2,5 километра. Кеј ће бити
комплетно уређен и биће на понос овог града и грађана.
У оквиру тих радова биће урађене и бициклистичке стазе, то Вас питам јер ће Нови Сад ускоро добити
и први градски бицикл у Србији?
У сарадњи са Градом ваше Предузеће је носилац пројекта NS BIKE, везаног за примену градског бицикла. Овај
пројекат је веома значајан за заштиту животне средине,
за смањење саобраћајних гужви, за туризам Новог Сада.
Пројекат има велику подршку нашег Градоначелника који
је велики борац за заштиту животне средине и заговорник здравог живота, поготово младих људи нашег града.
Наше новине се читају и у другим комуналним
предузећима у граду, али иду и на адресе 15 градова
и комуналних предузећа у Србији. Шта поручујете
нашим комуналцима на крају овог разговора?
Оно што треба да знамо је да смо сви у служби грађана.
није све у новцу, сви би требали да променимо навике,
да имамо свест да ако нешто добро и квалитетно урадимо урадили смо и за наше комшије и за нашу децу. Рад
комуналних предузећа је огледало једног града и свим
комуналцима желим успех у раду, на добробит града у
коме живимо.
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НАЦИОНАЛНА
КОНФЕРЕНЦИЈА
О ПАРКИРАЊУ
ПО ЧЕТВРТИ ПУТ

John Nicholson
Иновације у индустрији паркирања била је тема Националне конференције о паркирању која је одржана од
17. до 19. марта 2011. године на Палићу.
На четвртој Националној конференцији о паркирању
присуствовало је око 100 учесника из целе Србије.
Конференцији су присуствовали представници предузећа која се баве паркирањем у својим градовима,
али и представници општина које ће тек почети да
организовано и системски решавају овај саобраћајни
проблем у својим срединама.
Највећу пажњу учесника је изазвала тема Јавно приватно партнерство (Public Private Cooperation in

Синиша Бубњевић
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Parking), а предавач је био John Nicholson, финансијски саветник у Deloitte, Beograd d.o.o. Учесници Конференције имали су прилику да чују каква су искуства
у другим европским државама, пре свега у Великој
Британији, у примени јавно-приватног партнерства.
Оно што треба истаћи је да су учесници Конференције
подржали предлог да се законски регулише јавно-приватно партнерство, будући да је то добар модел за финансијску основу када је у питању проширење паркинг
капацитета. Овај модел је неопходан у условима када
недостају средства да се паркинг капацитети шире на
озбиљан и организован начин. Многе локалне самоуправе немају новац да уложе у изградњу гаража како
би на тај начин повећали број паркинг места у својим
срединама, а гараже су најбољи начин решавања проблема паркирања у урбаним срединама. Број аутомобила у градовима Србије рапидно расте, а тај раст не
прати адекватан број паркинг места, што увећава саобраћајне гужве и проблеме у градовима.
На Националној конференцији учешће је узео и члан
Градског већа Новог Сада задужен за саобраћај Синиша Бубњевић, са темом Савет за безбедност саобраћаја – иновације, ефикасност и утицај на локалну
самоуправу.
И овог пута се показало да Национална конференција
о паркирању показује све већу потребу баш за оваквом врстом сарадње. на стручан начин и на веома високом нивоу отварају и решавају питања која се тичу
не само великих, већ и мањих градова и општина у

Драган Рудаков

сарадња
сарадња

Србији, а у вези са паркирањем. Велики одзив на ову
конференцију потврђује заинтересованост да се проблеми са којима се суочавамо решавају системски и
систематски.
Драган Рудаков, саветник директора ЈКП „Паркинг
сервис“ Нови Сад, за ПАРКИНГНС на ову тему изјавио
је: „На проблем паркирања наилазимо свакодневно у
готово свим урбаним срединама у Србији, без обзира
да ли се ради о великим или мањим градовима. Ово је
прилика да општинама, у којима још није решен начин
организације и наплате паркирања, представимо свој
модел и да им представимо како се то ради у Новом
Саду. Веома ме радује да Конференција све више добија на значају и на квалитету.

КОРПОРАТИВНО
ВЕЧЕ УЗ NS BIKE
Размена искустава и унапређење сарадње се још једном
показала као оправдана и неопходна
Сада већ можемо рећи да је постала традиција да једном
годишње разменимо искуства, да се дружимо и договарамо остварење неких нових идеја. Корпоративно вече,
које је одржано 20. маја ове године на Андревљу, окупило је представнике предузећа и градова који примењују
наш SMS систем наплате паркирања: Пожаревца, Бечеја,
Ужица, Руме, Пожеге, Смедерева, Старе Пазове, Новог Пазара.... присуствовали су и презентацији NS BIKE система
рентирања бицикала, као алтернативног начина превоза
у Новом Саду (о NS BIKE више на страницама овог броја).
И овај сусрет је потврдио да је размена искустава са градовима са којима имамо сарадњу, презентовање неких
нових идеја и решавање проблема недостатка паркинг
простора, неопходна и да даје добре резултате. NS BIKE је

веома заинтересовао наше колеге, а неки од њих су показали жељу да се градски бицикли нађу и на улицама њихових градова. Васо Пајовић из ЈКП „Наш дом“ из Пожеге,
како нам рече, волео би да се нешто тако организује и у
његовом граду, уз позив да као сарадници дођемо у Пожегу и њиховој јавности покажемо како би све то могло
да функционише. Оваквих разговора било је на претек и
на разним нивоима, од правних савета и консултација до
информатичких решења текућих проблема.
Корпоративно вече је још једном потврдило отвореност
нашег Предузећа за сарадњу са многим градовима широм
Србије. показало је озбиљност онога што радимо и како
радимо и потврдило лидерство „Паркинг сервиса“ Нови
Сад у организацији и примени система паркирања.
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ВРАТИМО НОВИ САД БИЦИКЛИСТИМА
NS BIKE УСКОРО НА УЛИЦАМА НОВОГ САДА
Нови Сад је град са завидном километражом бициклистичких стаза и традиционалном потребом за вожњом бицикала. за очекивати је да буде први град у
Србији са организованом мрежом рентирања бицикала, а то је NS BIKE.

Сада. Идеја је да оне буду озелењене и да као и бицикл,
буде и утичу на еколошку свест наших суграђана. њихов дизајн има и везу са традицијом, односно са изгледом старих бицикала, којих је такође некада било на
улицама Новог Сада.

Новосађани ће имати прилике да ускоро на улицама
града виде први градски бицикл, NS BIKE. Сви љубитељи вожње бициклом моћиће да изнајме и да се
градом возе на брендираном бициклу, а да се не брину
где ће га паркирати. Како ће све то функционисати? На
пет локација у граду биће постављене станице за бицикле и то код железничке станице, код Српског народног позоришта, код СПЕНС-а, у Кампусу и код Штранда,
најлепшег купалишта на Дунаву. Грађани ће моћи да
на било којој од ових локација изнајме бицикл и да га,
по завршеној вожњи, врате на неку од ових локација.
Изнајмљивање бицикала биће по симболичној цени.
сав приход ће ићи на посебан, хуманитарни, рачун, а
на крају године Градоначелник Новог Сада одредиће
коме ће он бити уплаћен. Све станице за бицикле биће
под видео надзором и састојаће се од штандова за остављање бицикала и управљачког ормара, односно
кућишта за смештај и инсталирање опреме за полуаутоматско управљање, откључавање и закључавање
бицикала. Капацитет ових станица биће 14 бицикала,
који ће бити постављени једнострано или двострано,
зависно од локације, односно простора на којој ће
бити постављене. Посебан утисак остављају станице са
кровом, које ће сигурно постати један од имиџа Новог

NS BIKE и овакав организован начин коришћења бицикала сигурно ће подстаћи и многе суграђане да возе
своје бицикле по граду, а за њих је у последње две године изграђено преко 500 паркинг места на више локација. Сигурно је да ће се у оваквој атмосфери смањити број аутомобила на улицама града, а то значи и на
паркинзима. не треба ни говорити колико све то утиче
на смањење штетних издувних гасова и на очување животне средине.
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Поред свих набројаних предности и мотива за вожњу
бицикла, NS BIKE и бициклистичке станице сигурно
могу бити и атрактивна туристичка понуда града.
У неким европским градовима, који такође имају велике саобраћајне гужве и проблеме са недостатком
паркинг простора, озбиљно се гради бициклистичка
инфраструктура и алтернативни превоз бициклом има
веома значајан удео у свакодневном превозу. Градови
као што су Париз, Амстердам, Копенхаген изградили су
код својих грађана свест да коришћење бицикла као
превозног средства смањује саобраћајне гужве и утиче
на очување животне средине. Број грађана који користе бицикл у овим градовима креће се од 20 па све до
35%. Код нас, у Новом Саду, тај број је знатно мањи и

точкови
точкови

креће се око 4%. Није велики проценат, али је добра основа за причу и пропагирање бицикла, па зашто не бисмо неким будућим генерацијама омогућили и направили услове за овакву саобраћајну комуникацију градом.
Поред „Паркинг сервиса“, који је носилац овог проје-

кта, подршку да вратимо бицикле на улице Новог Сада,
даје и Управа града, као и Градоначелник, а у изградњу
зелених станица укључило се још једно градско предузеће, „Градско зеленило“. Дакле, ВРАТИМО НОВИ САД
БИЦИКЛИСТИМА.
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САША ТЕПАВЧЕВИЋ
Руководилац Службе за информационе технологије (IТ)

службама, јер радимо на одржавању и целокупног
унутрашњег система Предузећа. Може боље, увек може
боље, али с обзиром на повећање обима посла, сервера, нових рачунара-радних станица, нових апликација,
захтева за изменама постојећих апликација и извештаја,
верујем да функционишемо доста добро. Један од послова који сада радимо је и побољшање и квалитетније
повезивање између наше две локације.
На кога да се љуте грађани када дође до неких
проблема у мрежи, приликом напллате, на вашу
службу или на оператере мобилне телефоније?

ПОШАЉИ МИ ТО,
МОЛИМ ТЕ, E-MAILOM,
РЕЧЕ ТЕПА
Служба за IT има задатак да проблеме у функционисању
рада SMS система наплате што брже дијагностицира,
а затим и отклони, како би корисницима у што краћем
року било омогућено да користе овај начин плаћања
паркирања
Наш SMS систем наплате све више се шири по Србији, то значи више посла и више одговорности?
Обим посла је све већи то је чињеница, али одговорност нам је иста, за један град или за све градове у којима радимо. Све мора да функционише онако како треба. Због проширења посла примили смо још једног информатичара, како бисмо посао обављали на најбољи
могући начин.

трудимо се да се сви проблеми у функционисању SMS
система наплате што брже дијагностицирају, а затим и
отклоне, како би корисницима у што краћем року било
омогућено да користе овај начин плаћања паркирања.
Када се деси неки проблем реагујемо најбрже што се
може у било које доба дана, а одмах обавештавамо и
прослеђујемо информацију колегама из call centre-a,
као и градовима који користе наш систем.
На чему тренутно раде наши IT-овци?
тренутно rадимо више ствари, издвојио бих реинжењеринг SMS система који је од 2005. године прошао кроз
многе измене и дошло је време се „стави у ново рухо“.
Припремамо нови начин рада SMS система према оператеру „Телеком Србија“. Ради се интеграција апликација SMS система за градове који користе наш систем.
У сарадњи са ЈП ПТТ „Србија“ радимо процедуру слања
и праћења ПТТ пошиљки електронским путем. Радимо,
као што рекох, на квалитетнијем повезивању између
наше две локације и штошта још. У сваком случају, служба коју водим је имплементирана у цео систем функционисања нашег Предузећа, ако ми не радимо добро онда
трпи цело Предузеће, а ми то нећемо дозволити.
Хтео сам још нешто да Те питам, али послаћу Ти то
питање e-mailom, да Те не терам да причаш...

Све више радимо и на аутоматизацији процеса
постојећег система и поједностављивања процедура
рада. Овде, пре свега, мислим на електронску комуникацију, која омогућава да се установе приоритети у решавању проблема, као и то да захтеве и проблеме може да
решава више радника службе.
Служба за IT и Служба за сарадњу са градовима
и општинама, у једном делу свог посла, упућене су
једна на другу?
на пословима сарадње са градовима сарађујемо са
овом службом изузетно добро, то је сарадња и у оквиру нашег сектора. Такође, сарађујемо са свим осталим
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у служби грађана
у служби грађана

И ТРГ ГАЛЕРИЈА У
НОВОМ ОДЕЛУ
Поред Трифковићевог трга који је комплетно реновиран од паркинг места, преко осветљења до зелене
површине, још један градски трг је уређен. „Паркинг
сервис“ је из својих средстава, а уложено је око пет
милиона динара, реновирао затворено паркиралиште на Тргу галерија. Паркиралиште на Тргу било је
„зрело“ за обнову, па се у периоду од 11. априла до 4.
маја радило на уређењу овог простора. Ово паркиралиште је једно од омиљених, у самом центру града, јер
начин наплате на изласку са паркинга не оптерећује
возаче размишљањем да ли је време за паркирање
истекло или не.
Радови на овом паркиралишту су се због недостатка
паркинг простора и жеље предузећа да радови не
ускрате паркинг простор у великој мери, изводили у
две фазе. Најпре је реновирано паркиралиште у Улици
Мике Антића, у продужетку, а у другој фази су изведени
радови на самом Тргу.

ПРИВРЕМЕНА БЕСПЛАТНА
ПАРКИРАЛИШТА
Због недостатка паркинг места наше Предузеће, на
одређено време, користи слободне просторе у граду
како би на тај начин смањили саобраћајне гужве и
трагање за паркингом. У априлу месецу ове године
сређено је привремено паркиралиште у Радничкој
улици на броју 20. Простор који ће неко време
служити као паркинг предвиђен је за изградњу, али
док се не приведе својој намени служиће за бесплатно
паркирање. Овај простор се налази у близини
Спортско- пословног центра „Војводина“ (СПЕНС) и
сигурно ће добро доћи свима онима који остају дуже
у овом делу града.
Из истих разлога, али овог пута и на захтев грађана који
имају проблем са паркирањем, у мају месецу уређени
су простори за привремено, бесплатно, паркирање и на
Лиману и то привремено паркиралиште од 100 паркинг
места на углу улица Милоша Црњанског и 1.300 каплара,
и у Улици Бановић Страхиње, капацитета 50 паркинг
места. Ради се о просторима који ће сигурно неко време
бити слободни, а сигурно је да ће добро доћи свима
онима који безуспешно траже место да се паркирају у
близини својих станова. Простор о коме говоримо није
у зони наплате паркирања, али смо желели да на овај
начин помогнемо грађанима у овом делу граду.
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САЧУВАЈ ПЛАНЕТУ
Последње суботе у мају у Дечијем селу у Сремској Каменици, заједно са децом, обележили смо светски Дан
акције за климу. Деца су дувајући преко 1.000 балона
у ствари заробила угљен-диоксид (CO2) и на симболичан начин показала да желе да утичу на очување животне средине, а то значи и климе коју немилосрдно
провоцирамо.
Повећање угљен-диоксида у атмосфери је узрок глобалног отопљавања. На скулптуре од стабала Јарила и
Перуна, богова старих Словена за које се веровало да
управљају временским приликама, деца су окачила балоне са CO2.
Овим се још једном показао континуитет сарадње „Паркинг сервиса“, Дечијег села и Центра за едукацију деце у
природи „Каспар“.
Фото: З. Новаковић

ПАРКИНГ СЕРВИС МЕЂУ
ПРВИМА ПРЕПОЗНАО
„ECO FRIENDLY“

за куповину „зеленог“ аутомобила, који има емисију
угљен-моноксида од 100 грама по пређеном километру. По министровим речима, само за годину дана
број оваквих возила је повећан десет пута. продаја
у нашој земљи је још увек на веома ниском нивоу и
износи 0,2 процента, а у земљама Европске уније проценат куповине хибридних аутомобила креће се од 3
до 5 процената.
Председник Владе АП Војводине Бојан Пајтић рекао је
да покрајина подржава овај пројекат без размишљања
јер „нашу планету нисмо наследили од предака, већ
смо је позајмили од потомака“, због чега не смемо да је
оставимо загађенију него што смо је нашли. Од петнаест локалних самоуправа које су препознале ову идеју
за „зелене“ аутомобиле десет је из Војводине. Међу првима ову идеју је подржао „Паркинг сервис“ Нови Сад.

У Влади Војводине 21. марта 2011. године представљен
је пројекат „Еco friendly“ компаније „Вреле гуме“, коме
се, поред Министарства животне средине и Владе
Војводине, придружио и „Паркинг сервис“ Нови Сад.
Пројекат „Eco friendly“ је кампања којом се , као и у другим развијеним земљама, помаже и подстиче популаризација хибридних аутомобила како би се смањила
емисија штетних гасова у атмосферу. Ову кампању су
на конференцији за новинаре која је одржана у Влади
АП Војводине подржали министар животне средине и
просторног планирања Оливер Дулић, председник
Владе АП Војводине Бојан Пајтић, као и директор ЈКП
„Паркинг сервис“ Иван Ферко. Организатор и носилац
овог пројекта је компанија „Вреле гуме“.
Министар Дулић је овом приликом рекао да ресорно
министарство одобрава субвенцију од 100.000 динара
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Директор ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад Иван Ферко на овој конференцији рекао је да је ЈКП „Паркинг
сервис“, као друштвено одговорно предузеће, препознало ову идеју и свесрдно је подржало, као и да ће
овакве и сличне идеје које се тичу очувања животне
средине, подржавати и у будућности. „Предузеће које
водим придружује се олакшицама као стимулансу за
куповину хибридних аутомобила, са бесплатном паркинг картом у износу од 60.000 динара. Сви смо свесни
чињенице да у загађењу животне средине аутомобили
предњаче и и да угљен-моноксид који испуштају аутомобили износи скоро 10 процената. Надам се да ће у
будућности оваквих еко-аутомобила бити све више и
на улицама Новог Сада. Наше Предузеће организује и
наплаћује паркирање у још 14 градова у Србији, па ова
зелена акција може да се шири и даље и да се на тај
начин подиже еколошка свест како наших, тако и становника других градова“.

догађаји
догађаји

ВЕРИНО ТРГОВАЊЕ ВРЕМЕНОМ

„Паркинг сервис“ је очигледно расадник талената. Поред наших успешних спортиста ево нама и једне
нове књиге и једног новог писца.
Вера Приљева је недавно на светлост књижарских излога изнела
свој први роман ТРГОВАЊЕ ВРЕМЕНОМ. Једна од реченица њенoг
јунака објашњава све: „Чувајући
своје мале светове сачуваћемо
свет, веруј ми...“. Баш тај неки чувани свет је изашао и предао се нама
читаоцима, између корица ове веома занимљиве и необичне књиге.
Овај роман спада „у категорију нестандарних штива, од
језика преко поступка казивања до конфузије која је као
и стварност... Она је пуна контраста од туге до „буђења“
у неком другом свету, који је ограђен или омеђен раскошном лепотом баште, куће, деце и свести да се може
направити паралелан свет, много лепши...“.
Задовољство је када и на страницама наших новина
можемо да причамо и пишемо о књигама и то књигама
оних који свакодневно проводе време са нама, а ето негде дубоко у себи крију неке своје светове, неке своје таленте, који могу да нас учине задовољним. Верујем да су
многи од вас већ читали овај роман, а све вас који нисте
нека вас овај текст подсети на све добре књиге из књижарских излога, где од недавно можете видети и ТРГОВАЊЕ ВРЕМЕНОМ.
На захтев грађана проширена плава зона

УСПЕШНА САРАДЊА СА
МЗ „ВЕРА ПАВЛОВИЋ“ И
„НАРОДНИ ХЕРОЈИ“
Грађани који живе на територији месних заједница „Вера
Павловић“ и „Народни хероји“ покренули су иницијативу,
захтевима упућеним Управи за саобраћај, да се неке улице
у њиховом делу града уведу у зону наплате паркирања. У
сарадњи са нашим Предузећем Управа за саобраћај је, после анализе стања на терену, наложила „Паркинг сервису“,
да у плаву зону наплате уђу следеће улице: Браће Рибникар, Данила Киша, Ћирпанова, Бранислава Нушића, Таковска, Жике Поповића, Лилике Бем и Трг Коменског.
Служба за односе са јавношћу нашег предузећа тим поводом је организовала конференцију за новинаре, 28. марта
2011. године у просторијама МЗ „Вера Павловић“, којој су
присуствовали председници месних заједница, представник средње електротехничке школе „Михајло Пупин“, која
се налази у овом делу града, представници „Паркинг сервиса“ и Градске Управе за саобраћај и велики број новинара из готово свих локалних медија. На Конференцији су
председници МЗ изнели свакодневне проблеме и немогућност паркирања у близини својих зграда, односно станова. објаснили су јавности због чега су покренули овакву
иницијативу и презентовали податке анкете коју су спро-

ОБЕЛЕЖИЛИ СМО СЛАВУ
ПРЕДУЗЕЋА
Спаљивање моштију Светог Саве на Врачару

Фото: Д. Остојић

И овог 10. маја, баш онако како треба и доликује имену
које славимо и нашем Предузећу, обележили смо славу
Спаљивање моштију Светог Саве на Врачару, која је познатија као летњи Свети Сава. У друштву овогодишњег
кума господина Витомира Вучковића, директора Предузећа господина Ивана Ферка и наших радника, пријатељ
нашег предузећа отац Ненад обавио је освештење иконе
Светог Саве и ломљење славског колача.
У традиционалној славској беседи отац Ненад је истакао
неговање традиције и обележавање на овај начин једног
великог догађаја и неговање имена Светог Саве. „Свети
Сава нас је окупљао и окупља нас и дан данас, а то показује и број радника вашег угледног Предузећа који су дошли да славе име нашег највећег светитеља. Желим вам
много успеха у даљем раду, са жељом да овако достојанствено сваке године прославите славу Предузећа у
коме радите“, рекао је отац Ненад. Обележавању славе
присуствовали су наши драги гости и угледне званице,
представници Града и градских предузећа.
вели међу својим комшијама, где се већина изјаснила да
жели да се уведе зона наплате.
Наплата у овом делу града званично је почела 9. маја 2011.
године, а станари су имали период од петнаест дана да регулишу станарске годишње карте. Искуства нам говоре да
ће се у веома кратком периоду и на ових 550 паркинг места увести ред, смањити гужве и притисак и да ће станари
коначно одахнути и моћи да се паркирају испред својих
зграда. оваква сарадња грађана и „Паркинг сервиса“ добар је пример за системско решавање проблема паркирања у појединим деловима града.
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Бечеј

Нови Сад
Зрењанин

Бачка Паланка
Сремски
Карловци
Шид

Инђија
Сремска Рума
Стара Пазова
Митровица

Смедерево
Пожаревац

Косјерић
Ужице Пожега
Чајетина

Чачак
Чачак
Краљево
Књажевац

Нови Пазар

ПАРКИНГ СЕРВИС

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис” Нови Сад

