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РЕЧ УРЕДНИКА
Ова година је за наше Предузеће посебно 
значајна, напунили смо 15 година. Баш толико 
година учествујемо у комуналном животу Новог 
Сада и надамо се да смо дали свој допринос у 
свакодневном животу града. Да смо израсли у 
једно озбиљно предузеће управо говоре теме 
којима се бавимо у овом броју наших новина. У 
значајној години урадили смо и значајне ствари, 
а оно што посебно заслужује пажњу је изградња 
нових паркиралишта. Један потпуно руинирани 
простор, код зграде Историјског архива Града 
Новог Сада, претворили смо у модеран паркинг 
простор. У Фрушкогорској улици изградили смо 
ново паркиралиште капацитета 100 паркинг места, 
као и бициклистичку и пешачку стазу у дужини од 
500 метара. Осим изградње ових паркиралишта, 
урађена је и реконструкција на неким локацијама у 
граду, а више о томе на страницама које следе.
„Беби“ паркинг карте изазвале су велику пажњу 
медија, који су испратили ову нашу акцију, па је 
овај потез у јавности изазвао веома позитивне 
коментаре. То је наш мали допринос младим 
родитељима нашег града. Милорад Радојевић, Члан 
Градског већа задужен за привреду, дао је интервју 
за овај број наших новина, на четврој страни 
читајте о томе. Како би се мало боље упознали, 
представљамо вам и нашег колегу контролора, 
на страни број пет. О томе зашто је ова година 
била успешна и шта планирамо даље, говори 
наш директор Стеван Лугоња, а ако сте нешто 
пропустили или нисте чули читајте у нашој рубрици 
„Да ли сте знали...?”.
Иза нас је петнест година живота и рада, а испред 
нас су нови изазови на које ћемо одговорити 
најбоље што можемо. Испред нас су и божићни 
и новогодишњи празници, те вам желимо све 
најбоље и много среће и успеха у Новој години.

Слике и прилике

Све на свом месту Пут којим се ређе иде

УРЕЂЕЊЕ РАДНОГ ПРОСТОРА
Крај августа ове године обележили су радови у кругу нашег Предузећа, у Улици Филипа Вишњића 47. Време и атмосферски утицаји 
довели су до девастације радног простора и отежаног обављања свакодневних активности. Због тога се приступило комплетној 
санацији и уређењу депоа за одлагање возила, што је подразумевало радове на асфалтирању и уградњи бетонских плоча на 
површини од око 800 m2.
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Стиче се утисак да је 2019. година била изузетно 
радна и рекао бих успешна?
Иза нас је једна веома успешна година. Ако је 2017. годину 
обележила изградња паркиралишта код Матице српске, а 2018. 
реконструкција дела Булевара ослобођења, у овој години 
направили смо изузетан резултат изградњом паркиралишта у 
Улици Филипа Вишњића и у Фрушкогорској улици. Код зграде 
Историјског архива Града Новог Сада, у планираном року, један 
неугледан и запуштен простор претворили смо у модеран и 
леп паркинг, са комплетном расветом. И не само то, оно што 
се не види је и то да је урађена и комплетна атмосферска 
канализација. „Паркинг сервис“ наставља изградњу паркинга 
и у деловима града који нису у зонама наплате и на тај начин 
покушава да помогне суграђанима, како би проблеме везане за 
паркирање свели на минимум. Посебан печат на радове у овој 
години стављен је изградњом паркиралишта у Фрушкогорској 
улици -  добили смо 100 нових паркинг места, као и 500 метара 
бициклистичке стазе и стазе за пешаке, који се настављају на 
већ уређени део Булевара деспота Стефана и Кинеске четврти. 
Надам се да ће овако уређен простор утицати на квалитетнији 
свакодневни живот наших суграђана. Нових 100 паркинг места 
сигурно ће олакшати паркирање у овом делу града и позитивно  
утицати и на саму безбедност саобраћаја. Такође, започели смо 
радове и на паркиралишту код главног улаза на „Штранд“, који 
ће на неки начин објединити радове у Фрушкогорској улици. 
Овај посао ћемо радити у две фазе: прва фаза је при крају и она 
подразумева уградњу ивичњака и асфалтирање саобраћајница, а 
на пролеће ћемо, у другој фази, радити и паркинг места.
Поред ова два велика посла, у протеклој години радили смо и на 
другим локацијама у граду. Извршене су санације паркиралишта 
у улицама Веселина Маслеше, Шајкашкој, у Бранимира Ћосића, а 
урадили смо и реконструкцију такси стајалишта у Хајдук Вељковој 
улици и на Трифковићевом тргу. И ове године смо уређивали 
наш простор у Улици Филипа Вишњића. Асфалтирали смо депо 
за одлагање возила, који је био у лошем стању, а у једном делу 
дворишта поставили смо и бехатон плоче. Наставићемо са 
уређењем нашег простора и стварањем што бољих услова за рад.

И ове бициклистичке сезоне успели смо да изградимо нову 
„НС бајк” станицу, петнаесту по реду. Станица је изграђена на 
Булевару краља Петра Првог, у близини раскрснице са Кисачком 
улицом. На овај начин смо и овај део града повезали у „НС бајк” 
систем, чиме смо, верујем, обрадовали све оне који користе овај 
алтернативни начин превоза. Свим корисницима станарских 
паркинг карата, од 1. децембра ове године омогућили смо 
плаћање ове карте електронским путем, што ће смањити гужве 
на благајни, а нашим суграђанима уштедети време.

Ваша најава да ће се градити паркиралиште у Радничкој 
улици изазвала је велику пажњу и одобравање?
После изградње паркинга код Архива и у Фрушкогорској улици, 
паркинг у Радничкој улици је веома важан пројекат. У вези са 
квалитетом овог паркинг простора дуже време смо изложени 
оправданим критикама грађана - изградњом овог паркиралишта 
решићемо те проблеме. У питању је простор који је био у 
режиму привременог паркиралишта и требало је  решити доста 
предуслова како бисмо могли приступити изградњи. Ако нам 
време дозволи у овај посао ћемо ући већ ових дана, а ако не, 
онда одмах почетком наредне године. На овој локацији налази се 
и вртић, па ће уређен и безбедан паркинг простор обрадовати и 
родитеље који свакодневно долазе, али и све оне којима је овај 
паркинг атрактиван.

Посебну пажњу изазвале су „беби“паркинг карте?
Од 1. јануара ове године наше Предузеће поклања 30 сати 
бесплатног паркирања, на отвореним паркиралиштима у 
зонском режиму наплате. Желели смо да родитељима олакшамо 
одласке код лекара и да се макар у тим тренуцима не оптерећују 
плаћањем паркирања. Ово је животни период младих родитеља 
који се памти за сва времена и нема сигурно лепшег ни важнијег 
осећања од тога да је у наше животе дошао нови члан породице, 
да смо добили дете. „Беби“ паркинг картама ћемо сигурно 
олакшати  комуникацију од куће до саветовалишта, приликом 
редовних контрола и свега онога што је карактеристично за овај 
период живота и детета и родитеља.

Пошто смо резимирали послове из ове године, 
какви су планови за 2020. годину?
Наравно да планови, као и њихова реализација, зависе од 
финансијске ситуације. Планирамо да у наредној години 
завршимо радове на паркингу код „Штранда“, где ћемо у оквиру 
друге фазе уредити паркинг места уградњом бетонских растер 
плоча. Радићемо нови паркинг на Тргу Коменског, паркинг у 
Улици Бошка Бухе, а у плану је и реконструкција паркинга на делу 
Булевара краља Петра Првог, код кућног броја 28. У претходном 
периоду набавили смо мала  „паук“ возила, а у овој години је у плану 
куповина тзв. великог „паука“, који ће нам омогућити несметан 
рад и у овом сегменту комуналне делатности. Поставили смо 
први пуњач за електричне аутомобиле у Новом Саду, а како расте 
број електричних аутомобила у граду планирамо да поставимо 
још неки у наредном периоду. Због ефикасности и тачности 
контроле возила, за другу половину наредне године планирамо 
набавку система за контролу плаћеног паркинга помоћу софтвера 
за препознавање таблица из возила у покрету, тзв. „Скен–кар” 
возило. Надам се да ће и 2020. година бити успешна за нас и да ће 
нам инвестиције бити у првом плану. На крају, желео бих да свим 
радницима нашег Предузећа честитам божићне и новогодишње 
празнике и да њима и њиховим породицама пожелим много 
среће, здравља и успеха у наредној години.

Стеван Лугоња, директор ЈКП „Паркинг сервис“ 
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УСПЕШНА ГОДИНА – ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРВОМ ПЛАНУ! 



манифестације. Драго ми је што је Градска управа 
за привреду била у могућности да подржи ове 
манифестације и наставићемо да их подржавамо и у 
наредном периоду.

     Како видите проблем паркирања у граду за 
10-15 година?

Нови Сад је до пре десетак година имао знатно мањи 
број аутомобила него данас и потражња за паркинг 
местом постаје све већа. То није само проблем нашег 
града, него и свих већих европских градова - сигурно 
је да ће се овај тренд пораста броја аутомобила 
наставити и у наредном периоду.  Новом Саду су 
потребне гараже и искрено се надам да ће кроз 
пројекте јавно-приватног партнерства тај проблем 
бити решен и да ће бити изграђено неколико гаража 
које ће ублажити проблем паркирања.

Како оцењујете организацију паркирања 
за време највећег сајма у Новом Саду, 
Пољопривредног сајма?

Оно што је евидентно је да Пољопривредни сајам у 
Новом Саду сваке године има све већи број излагача 
и посетилаца. Упркос томе, организација паркирања 
захваљујући „Паркинг сервису”, сваке године је 
све боља и боља. Што је најбитније, излагачи су 
задовољни овим сегментом и више немамо ситуације 
да на дан отварања и затварања сајма имамо потпуну 
конфузију када је реч о паркирању, што је био случај  
до пре три-четири године.

  ”NS bike” систем алтернативног превоза у 
граду, који развија „Паркинг сервис“, на неки 
начин постаје и туристичка атракција Новог 
Сада. Како гледате на то и како видите будућност 
овог алтернативног вида превоза?

За овим алтернативним начином превоза у граду има 
све више потребе. ”NS bike” систем за изнајмљивање 
бицикала има све више корисника и популаризација 
овог система допринела је да Новосађани све више 
користе бицикл као превозно средство. Драго ми је 
што је потребу за оваквим видом превоза препознао 
„Паркинг сервис” и што смо сваке бициклистичке 
сезоне  богатији за још једну бициклистичку станицу.

     Подржали сте „Сајам аутомобилчића”, 
као и прву „Ауто-мото берзу” у Новом Саду. 
Како сте задовољни одзивом и одјеком ових 
манифестација?

„Сајам аутомобилчића” је ове године организован по 
други пут и привукао је заиста велику пажњу. Велики 
број колекционара из целе Србије и неколико земаља 
региона, који су учествовали на овој манифестацији, 
као и велики број посетилаца, показују да она има 
перспективу и да ће сигурно постати традиционална. 
Што се тиче прве „Ауто-мото берзе”, она је заиста 
велики пројекат и догађај који је ове године заузео 
важно место у календару манифестација, како Града 
тако и Новосадског сајма. „Ауто-мото берза” била 
је добра приликa за локалне ауто-дилере, који су 
важан сегмент привреде нашег града, да представе 
своју понуду. Такође, ово је била прилика за све 
посетиоце да на једном месту виде понуду половних 
аутомобила. Желим овом приликом да честитам 
Савезу возача Војводине на организацији ове две 

О улози ЈКП „Паркинг сервис” у привредном развоју Града Новог Сада разговарали смо са Милорадом Радојевићем, 
Чланом Градског већа задуженим за привреду

44

ОРГАНИЗАЦИЈА ПАРКИРАЊА ЈЕ ВАЖАН 
СЕГМЕНТ У РАЗВОЈУ ГРАДА

интервјуинтервју



Већ осам година Стојан Васић је контролор у нашем 
Предузећу. Од 2011. године овај тихи и скромни човек је 
на улицама Новог Сада, где добро и савесно обавља свој 
посао. Каже да му не пада тешко што је стално напољу. 
Није канцеларијски тип, каже, чак му и одговара, а на 
неке непријатне „примедбе“ одавно је већ огуглао. Не 
погађају га. Живео је у Новом Саду до 2016. године, а онда 
га живот води у Надаљ. 

Питамо га зашто је отишао из града, и зашто баш 
Надаљ?

У Надаљ смо моја породица и ја отишли савим случајно. 
Покрајинска влада је расписала конкурс за доделу 
кућа младим брачним паровима. Моја супруга је чула 
за то и онда је било шта кажеш, хајде да конкуришемо. 
Били смо мало скептични, али смо скупили папире и 
конкурисали. Били смо трећи на листи. Тако смо добили 
кућу и дошли у Надаљ. Много нам је лепше у својој кући 
у Надаљу, него у подстанарском стану у Новом Саду.

Како сте се прилагодили на једну сасвим нову средину?

Могу рећи добро. Баш добро. То је једна мала средина, мало и мирно место, где породица живи сасвим другачијим ритмом. 
Имам троје деце и организовати њихов одлазак у школу и на неке ваннаставне активности много је једноставније. Све је близу, 
све је такорећи ту, а посебно бих истакао безбедност деце. У Новом Саду је то много другачије. Деца су у оваквом месту много 
самосталнија, а и наша родитељска брига је мања. Надаљ је мало место, али има много деце и младих људи и то му даје живот.

Шта радиш и како проводиш слободно време?

Слободно време посвећујем породици. Немам неки посебан хоби, али зато пратим сина на утакмице, пошто тренира фудбал. 
Један део времена посвећен је башти и неким кућним пословима, а када живиш у кући увек има неких активности, само ако 
хоћеш.

...да је реконструисан део паркиралишта на Булевару 
ослобођења?
Реконструисали смо 350 паркинг места на Булевару ослобођења, 
од Булевара Јаше Томића до Булевара краља Петра Првог, са обе 
стране. 

...да је повећан капацитет паркиралишта у центру града?
Изградили смо нових 100 паркинг места код Матице српске. 
Изградњом овог паркиралишта умногоме је растерећен саобраћај 
и надомештен недостатак паркинг простора у центру града.

...да „Паркинг сервис“ улаже у изградњу и реконструкцију 
паркиралишта и ван зоне наплате?
ЈКП „Паркинг сервис“ изградило је или реконструисало 
паркиралишта у улицама Веселина Маслеше, Филипа Вишњића, 
Тургењевој, Владике Ћирића, Гагариновој, Шајкашкој... и поред 
тога што се ова паркиралишта не налазе у систему наплате.

...да уколико сте постали родитељ имате тридесет сати 
бесплатног паркирања?
Од ове године младим родитељима поклањамо бесплатне сате 
паркирања у зонском режиму наплате. Желимо да олакшамо 
родитељима комуникацију од куће до саветовалишта, као и 
приликом редовних контрола - да се макар у тим тренуцима не 
оптерећују плаћањем паркирања.

...да је „Паркинг сервис“ поставио први пуњач за електричне 
аутомобиле у Новом Саду?
У сарадњи са ”Procredit“ банком поставили смо први пуњач за 
електричне аутомобиле у граду. Коришћење овог пуњача, на 
Булевару цара Лазара, бесплатно је.

...да је омогућена куповина електронске повлашћене паркинг 
карте (еППК)?
Станари који испуњавају прописане услове, од 1. децембра имају 
могућност да поднесу захтев за куповину повлашћене паркинг 
карте и изврше плаћање без доласка на Благајну нашег Предузећа.
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Стојан Васић, контролор паркирања
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ОД НОВОГ САДА ДО НАДАЉА

ПРЕДСТАВЉАМОпредстављамо

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ...?



Од јула ове године возачима је на располагању ново паркиралиште у Улици Филипа Вишњића, код зграде 
Историјског архива Града Новог Сада. За становнике овог дела града, као и за све посетиоце културних садржаја у 
оближњој „Свилари”, уређено је паркиралиште капацитета 50 паркинг места, које није у систему наплате.
Неугледан и запуштен простор претворен је у модеран и леп паркинг, на коме је урађена комплетна атмосферска 
канализација и постављена расвета.
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НОВИ ПАРКИНГ У УЛИЦИ ФИЛИПА ВИШЊИЋА

радовиРАДОВИ



Након опсежних радова, који су извођени током топлих летњих и јесењих дана, у функцији је ново паркиралиште у 
Фрушкогорској улици код стадиона ФК „Кабел”, на потезу од Моста „Слободе” до окретнице аутобуса на „Штранду”. 
Резултат ове инвестиције је 100 нових паркинг места, као и бициклистичка и пешачка стаза у дужини од 500 метара. 
Новоизграђени део стаза и паркиралишта наставља се на већ уређени део Булевара деспота Стефана и Кинеске 
четврти.
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„ФРУШКОГОРСКИ КОРИДОР”

РАДОВИрадови



Септембар месец обележили су радови 
на реконструкцији стајалишта за таксисте, 
најпре у Хајдук Вељковој улици (код 
Клиничког центра Војводине), а затим и на 
Трифковићевом тргу. Асфалтна подлога била 
је у изузетно лошем стању, због чега је ЈКП 
„Паркинг сервис” приступило реконструкцији 
паркинг места  постављањем новог асфалтног 
слоја на површини од око 300 m2.

У жељи да суграђанима олакшамо паркирање 
на простору у Улици Бранимира Ћосића, код 
вртића „Палчица”, користећи лепе дане у 
новембру извели смо радове на површини 
од око 600 m2 . Насуто је 150 m3 туцаника и 
асфалтирано пет помоћних саобраћајница.

За потребе Дечје болнице Клиничког центра 
Војводине, у дворишном делу, обележили 
смо ознаке на коловозу. Обележено је 35 
паркинг места, противпожарни пут, стрелице 
за вођење саобраћаја...

Половином октобра ЈКП „Паркинг сервис” 
приступило је извођењу радова на 
реконструкцији паркиралишта у Фрушкогорској 
улици, код главног улаза на „Штранд” 
(код окретнице аутобуса). Радови ће бити 
изведени у две фазе:  прва фаза подразумева 
реконструкцију коловоза унутар паркиралишта 
(уградња новог асфалта и ивичњака), а друга 
фаза, која ће бити изведена почетком наредне 
године, уређење паркинг места уградњом 
бетонских растер плоча. Овом реконструкцијом 
биће обухваћено око 200 паркинг места. 
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РЕКОНСТРУИСАНА СТАЈАЛИШТА ЗА ТАКСИСТЕ

радовиРАДОВИ

НОВЕ АСФАЛТНЕ ПОВРШИНЕ У УЛИЦИ БРАНИМИРА ЋОСИЋА

РАДОВИ НА ОБЕЛЕЖАВАЊУ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРКИРАЛИШТА КОД ГЛАВНОГ УЛАЗА НА ШТРАНД



Нова ”NS bike” станица за изнајмљивање бицикала, 
петнаеста по реду, пуштена је у рад почетком октобра. 
Станица се налази на Булевару краља Петра Првог, у 
близини раскрснице са Кисачком улицом. Стеван Лугоња, 
директор ЈKП „Паркинг сервис”, овом приликом је изјавио: 
„С обзиром да је током прошле и ове године више од 
20.000 суграђана користило бицикле, ‚НС бајк’ је постао 
озбиљан систем алтернативног превоза у граду. Приликом 
изградње ове станице, поред мишљења наших стручњака, 
водили смо се и потребама корисника и укључили и овај 
део града у систем за изнајмљивање бицикала. Набављени 
су и нови бицикли, што умногоме подиже квалитет услуге. 
Отварањем још једне бициклистичке станице ‚Паркинг 
сервис’ се придружује афирмисању здравог начина живота 
и промовисању и очувању здраве животне средине.”

Афирмацијом „NS bike“ система и популаризацијом 
алтернативног превоза у граду, утичемо   на свест људи да 
више користе и сопствене бицикле. У последњих годину 
дана поставили смо 150 нових држача за бицикле, на 22 
локације у граду: у Радничкој улици, Улици Стевана Мусића, 
на Булевару ослобођења (код зграде АМСК), Булевару 
краља Петра Првог (код Центра за социјални рад), Булевару 
Европе, Булевару Патријарха Павла (код зграде Завода за 
хитну медицинску помоћ), у Шарпланинској улици, у Улици 
Сељачких буна, код зграде Ургентног центра Клиничког 
центра Војводине, у Улици Максима Горког (код зграде 
РТВ Војводине), у Дунавској улици (код фонтане), у Улици 
Радоја Домановића (двориште ОШ „Вук Караџић”)... 
Овим се укупан број држача за бицикле у нашем граду 
приближио бројци од 1.000, на преко сто локација. 
У одређивању локација, на којима је најпотребније 
и најфункционалније поставити држаче за бицикле, 
прихватили смо предлоге и сугестије наших суграђана. 

Током протекле године, након дуже времена, обновили 
смо возни парк Предузећа. Набављено је ново теретно 
возило „путарац” марке ”IVECO”, носивости 1.225 kg, које 
може да прими 6 путника, што ће умногоме олашати и 
рационализовати одлазак наших екипа на терен. Такође, 
„поновили” смо се и новим комбинованим возилом ”DACIA 
DOKKER”, којим могу да се превозе путници, али и одређене 
врсте терета. Наш возни парк богатији је и са  два путничка 
возила ”DACIA SANDERO”.
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НОВА ”NS BIKE” СТАНИЦА НА РОТКВАРИЈИ

РАДОВИрадови

НОВА ПАРКИРАЛИШТА ЗА БИЦИКЛЕ

ОБНОВЉЕН ВОЗНИ ПАРК
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ДРУГИ САЈАМ АУТОМОБИЛЧИЋА

Крајем јуна, на Тргу слободе, одржан је 
„Сајам аутомобилчића”, други по реду. 
Преко 20 излагача са преко 10.000 
експоната дошли су из земаља региона 
попут БиХ, Хрватске и Мађарске, а такође 
је било учесника из целе Војводине, 
Београда, Крагујевца... Посетиоци су 
имали прилику да виде најразличитију 
понуду аутомобилчића, камиончића, 
тенкића, моторића, олдтајмера и других 
реплика моторних возила. 

Сајам је организовао Савез возача 
Војводине, уз подршку Градске управе за 
саобраћај и путеве и Градске управе за 
привреду.
Марко Топо, председник Савеза возача 
Војводине, овом приликом је истакао: 
„Други ‚Сајам аутомобилчића’ је, пре 
свега, посвећен најмлађима, до 15 
година, а основни циљ је едукација 
о безбедности у саобраћају, као и 
афирмација колекционарства које 
ширимо на нашем подручју. Такође, 
идеја је да се подсетимо момената када 
смо били деца и који аутомобилчићи су 
нам тада били омиљени. Мислим да ова 
манифестација има светлу будућност”.
Најмлађи су имали прилику да 
виде возила јавних предузећа која 
свакодневно срећу на улицама, попричају 
са представницима јавних сектора и 
упознају се са радом истих. Новина је 
да је ове године на Сајму малишанима, 
али и оним старијима, представљено 
„паук” возило, па се организатори надају 

да ће се ускоро појавити и макете тог 
специјалног возила.
Стеван Лугоња, директор ЈКП „Паркинг 
сервис”, честитао је организаторима на 
одлично осмишљеној акцији: „Велико је 
задовољство видети породице на окупу, 
а чињеница да је дошло доста излагача из 
иностранства је потврда да сајам треба 
подржати као део опште културе у нашој 
Европској престоници културе.”

Прва „Ауто-мото берза” половних возила одржана је на „Новосадском сајму” крајем септембра. Манифестацију је организовао Савез 
возача Војводине, а у оквиру Сајма половних аутомобила, доставних возила, мотора и опреме, одржана је и изложба олдтајмера и 
модификованих возила. Поред берзе играчака и макета аутомобила, посетиоци су имали прилику да погледају и CAR SHOW Drift 
забавни програм, као и саобраћајну олимпијаду.
„Идеја за ‚Ауто-мото берзу’ настала је из потребе да Нови Сад, осим трка на Мишелуку, добије још једну манифестацију из области 
аутомобилизма. Програм је осмишљен тако да буде интересантан посетиоцима од 6 до 66 година и очекујемо подршку суграђана, 
јер од њих зависи будућност ове манифестације”, истакао је Марко Топо, председник Савеза возача Војводине.
На берзи је промовисана и сликовница „Мој тата вози паук”, аутора Добривоја Марковића. У питању је једна лепа дидактичка прича, 
која за циљ има ширење саобраћајне културе, а  као спој едукативног текста и занимљивих илустрација ова публикација може да се 
користи и као додатни приручник за подизање свести о значају саобраћаја за васпитање деце.

ПРВА АУТО-МОТО БЕРЗА НА НОВОСАДСКОМ САЈМУ

САРАДЊАсарадња
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„БЕБИ” ПАРКИНГ КАРТЕ

„УРБАНИ ПОВРТАРИ”

УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Крајем марта ове године, у просторијама Клиничког центра Војводине (КЦВ), ЈКП „Паркинг сервис” 
промовисало је „беби” паркинг карте, којима се поклања 30 сати бесплатног паркирања за родитеље 
новорођене деце, са пребивалиштем на територији Града Новог Сада.
Промоцији су присуствовали проф. др Тихомир Вејновић, управник Клинике за гинекологију и 
акушерство и Стеван Лугоња, директор ЈКП „Паркинг сервис”. Професор Вејновић похвалио је 
иницијативу „Паркинг сервиса” нагласивши да је то хуман и прагматичан гест једног градског 
предузећа које и на овакав начин води рачуна о нашим мајкама и деци. Стеван Лугоња је изразио 
задовољство што је Предузеће у прилици да нашим суграђанкама олакша плаћање паркирања 
и да им поклони 30 сати бесплатног паркирања: „Ово је животни период младих родитеља 
који се памти за сва времена и сигурно је да нема лепшег ни важнијег осећања од тога да је 
у наше животе дошао нови члан породице, да смо добили дете. На овај начин желели смо да 
олакшамо родитељима комуникацију од куће до саветовалишта, пиликом редовних контрола 
и свега онога што је карактеристично за овај период живота и детета и родитеља”.

Поводом Светског дана правилне исхране, 
у дворишту Природњачког музеја у Новом 
Саду, „Ритам здравља“ и Удружење „Урбани 
повртари” организовали су изложбу радова 
са фото конкурса „Вртни гари”. Пројекат 
„Урбани повртари”  започет је прошле године, 
а основна идеја је била да се што већи број 
младих и деце информише о очувању света 
око нас. У организацији ове манифестације 
учествовало је и наше Предузеће, а Стеван 
Лугоња, директор ЈКП „Паркинг сервис”, 
победнику конкурса уручио је сезонску ”NS 
bike” карту за изнајмљивање бицикала.

На стручном скупу „Унапређење 
безбедности саобраћаја у јавним 
предузећима на територији града 
Новог Сада”, које је организовао 
Центар за унапређење безбедности 
саобраћаја, уз подршку Градске 
управе за саобраћај и путеве града 
Новог Сада,  представљена је анализа 
безбедности саобраћаја у 5 јавних 
предузећа у Новом Саду, а једно од 
њих било је и ЈКП „Паркинг сервис”. 
Стручњаци из области безбедности 
саобраћаја предложили су моделе 
управљања безбедношћу саобраћаја 
у јавним предузећима у Новом Саду 
и приказали примере добре праксе у 
појединим предузећима.

САРАДЊАсарадња
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In memoriam • Драган Машић • (1966 — 2019)

Изненада и прерано напустио нас је Драган Машић, контролор паркирања, један од првобораца нашег 
Предузећа и његов добри дух. Интелигентан, духовит и добродушан, организатор кулинарске манифестације 

,,Мундијада“, радо виђен учесник на синдикалним путовањима, Машке ће остати упамћен по другарству, 
манирима боема, тешком кораку и шеретском осмеху. Нека почива у миру.

ЧЕТИРИ ЗЛАТА, ДВА СРЕБРА И ТРИ БРОНЗЕ НА 
39. КОМУНАЛИЈАДИ
У Bрњачкој Бањи је од 29. маја до 2. јуна 
ове године одржана 39. Комуналијада. ЈКП 
„Паркинг сервис” и ове године учествовало 
је на спортској манифестацији радника 
комуналних предузећа Војводине. Наши 
радници освојили су: златну медаљу у 
стоном тенису, екипно (Јелена Ивков, 
Марина Холи, Наташа Граховац) и признање 
за најбољег појединца (Јелена Ивков); 
златну медаљу у одбојци, жене (Марина 
Холи, Драгана Амиџић, Наташа Граховац, 
Јасмина Козаров, Весна Ожеговић, Рада 

Синдикална организација и Удружење пензионера нашег Предузећа, које 
од милоште зовемо Јелена и Ружа, ове године организовали су више излета. 
Последња два била су у славу река, нетакнуте природе, градитељских чуда и 
легенди.

На прагу јесени, 14. и 15. септембра, боравили смо у југозападној Србији. 
У манастиру Милешева (XIII век), над којим бди „Бели анђео”, поклонили 
смо се сенима Светог Саве.  Обишли смо   „Ледену пећину”,  у којој богати 
украси природе личе на драперије. А кад се „драперије” разгрну отвара се 
несвакидашњи видик вијугавог меандра реке Увац. Вожња чамцем по Увачком 
језеру, чисто небо по ком смо погледом тражили белоглавог супа, лепеза 
јесењих боја расутих по овом чудесном резервату природе и дружење за 
незаборав, обележили су овај излет. 

Нови излет, 13. октобра, открио нам је ново лице Голубачког града, средњевековног утврђења на улазу у Ђердапску клисуру. 
Обишли смо и Смедеревску тврђаву из XV века, насталу у сну Ђурђа Бранковића, саграђену за кратко време. Мали и Велики град 
крију многе лепоте, тајне, можда и легендарно благо „проклете Јерине”. 

Како година одмиче ми се радујемо Новој, као и новом излету. Предлажемо, већ на пролеће.

Лончар, Јелена Ивков) и признање за 
најбољег појединца (Наташа Граховац); 
златну медаљу у баскету (Бранко Ненезић, 
Бранислав Нишавић, Никола Зајечарановић, 
Миодраг Лончар) и признање за најбољег 
појединца (Бранислав Нишавић); златну 
медаљу у шаху, појединачно (Александар 
Лесковац); сребрну медаљу у пецању, 
екипно (Александар Прибић, Слободан 
Ивков, Милош Иванић); сребрну медаљу 
у кросу, појединачно (Предраг Рађен); 

бронзану медаљу у дактилографији, 
појединачно (Јасмина Козаров); бронзану 
медаљу у шаху, екипно (Мирослав Копања, 
Слободан Милић, Александар Лесковац, 
Славко Веселиновић) и бронзану медаљу 
у кросу, екипно (Павле Босак, Драган 
Доневски, Дејан Илић, Предраг Рађен). 
Резултати су показали да су наши спортисти 
и ове године на прави начин представили 
Предузеће.

НА ИЗЛЕТУ, СА ЈЕЛЕНОМ И РУЖОМ


