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РЕЧ УРЕДНИКА

РЕЧ УРЕДНИКА
Овај, шеснаести, број ПаркингНС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи
тренутно стање у Предузећу и у ком правцу
идемо. За наше новине говори Начелник
Градске управе за саобраћај и путеве Викторија Пауновић, што је наставак наше добре сарадње.
Између два броја наших новина, број градова који примењују наш SMS систем паркирања повећао се, а нашој „породици“
придружио се трећи град по величини у
Србији - Ниш.
Колико је наша Служба за одржавање била
вредна уверићете се када будете читали
текстове о новим бициклистичким полигонима које смо за наше основце урадили,
а где тачно - читајте у нашим новинама.
Постављени су и држачи, тзв. „чешљеви“,
за бицикле на шест локација у граду, чиме
је наше Предузеће препознало потребу
грађана за овим паркиралиштима.
Привремено паркиралиште у Улици Бранимира Ћосића, после дренажних радова и
одвода атмосферских вода, не би требало
више да прави проблеме нашим суграђанима. Реконструкција око 50 квадратних
метара паркиралишта на Булевару Михајла
Пупина и у Руменачкој улици, подразумевала је подизање старог асфалтног слоја,
нову припрему и нови асфалт наравно, као
и хоризонталну сигнализацију. Ова реконструкција сигурно ће значити и нашим суграђанима, особама са инвалидитетом, јер
је обухватила и паркинге намењене њима.
Реконструкција дела паркиралишта у Улици Максима Горког (од Стражиловске до
Улице Војвођанских бригада) наишла је на
опште одобравање суграђана који живе у
овом делу града и нећете веровати, наших
колега из РТВ.
У овом броју читајте и разговор са нашим
колегом Гораном Фишером, а посебно вам
препоручујемо текст о нашим спортистима
који су нас представљали на Комуналијади. Селектор Милић, кога од Комуналијаде зову Друловић, и наши представници у
шаху и стоном тенису били су баш успешни,
и заслужују све честитке. Успешан рад и читамо се у 17. броју.
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Слике и прилике

САМИ СМО КРЕАТОРИ
БУДУЋНОСТИ НАШЕГ ПРЕДУЗЕЋА

Возачи, пређите на другу страну

Захваљујући рационалној потрошњи, штедњи која је
евидентна и доброј организацији могу да кажем да смо
сада стабилно предузеће.

А шта је дозвољено?
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Радници ЈКП „Паркинг сервис“ ове године учествују у
новоформираној фудбалској и лиги Јавних
комуналних предузећа на нивоу града Новог Сада. НС
фудбалска лига, како се званично зове игра се под
покровитељством Градског већа синдиката Јавних и
Јавних комуналних предузећа Новог Сада, а у
организацији Основне организације савеза синдиката
ЈП „Спортски и пословни центар“. Како сазнајемо од
руководиоца фудбалске НС лиге, г. Риста Џоџа, лига
је подељена у две групе. У Б групи је шест тимова,
поред наше екипе ту су још : Србија гас, Тржница,
Топлана, Аполо и Пут. За ПАРКИНГНС, Џоџо каже:
„Интересовање за такмичење у овој лиги је велико,
тако да ће се групе од по шест екипа, на пролеће
проширити на осам. Сада се игра у две групе, а прва
три из групе ће ићи у плеј-оф. Први део такмичења се
завршава 14. децембра, после нове године се играју
два нова круга по група, како би 14. априла 2007.
године, у финалу, ова лига добила победника за
2006/07 годину. Такмичење је изузетно занимљиво и
влада права спортска и колегијална атмосфера међу
екипама.“
Фудбалски тим ЈКП „Паркинг сервис“ се тренутно
налази на другом месту иза екипе Србија гас. Како
види ово такмичење, питали смо капитена фудбалске
екипе „Паркинг сервис“-а, Светозара Богића: „Лига је
изузетно добра, сви у нашој екипи су одушевљени и
такмичењем и дружењем, што је важно, јер се тако и у
самомом предузећу прави једна позитивна
атмосфера. Други смо у групи и задовољни смо, с
обзиром да смо једна млада екипа. Жеља нам је да
уђемо у плеј-оф и верујем да ћемо то и остварити“.

Кошарка
Кошаркаши ЈКП „Паркинг сервис“ се ове године
такмиче у јединственој групи НС лиге. У току је
такмичење у другом делу, а наши кошаркаши су
тренутно на III месту. У јединственој групи се такмичи
десет екипа: Тржница, Лисје, Водовод и
канализација, Урбанизам, Дон-кафа, Градско
зеленило, Спенс, Студентски центар, Гас и Паркинг
сервис. Капитен наше екипе Ђорђе Поповић је за
ПАРКИНГ НС изјавио: „Овогодишња лига је изузетно
јака и веома занимљива. Нисмо стартовали баш
најбоље, али смо се врло брзо организовали и после
серије добрих ретултата сада смо на трећем месту.
Жеља нам је да уђемо у final four, како би се 14.
априла надметали за коначан пласман“.
Како ПАРКИНГ НС сазнаје од јануара би кошаркашка
НС лига требало да добије своју интернет
презентацију, па ћемо дешавања у овом такмичењу
моћи пратити и на овај начин.
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ПАркинг серВису нАгрАдА
кАПетАн MишА AнАстАсијеВић
интерни реВизОр – кО је тО?
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Од челАреВА дО ПАркингА
децА ОБОлелА Од АутизмА
у ПОсети ПАркинг серВису
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Милан Костић, директор ЈКП „Паркинг сервис”
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ПОКРЕНИ ТОЧКОВЕ!
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Прошла је година дана од када сте на челу „Паркинг сервиса“, какви су Ваши утисци сада у односу на
оне које сте имали када сте дошли?
Тренутно преовладавају веома позитивни утисци у односу на утиске од пре годину дана. Разлог за позитивне
утиске и оптимизам налазим пре свега у запосленима у
„Паркинг сервису“ и свим успесима које су постигли за
претходних годину дана. Кратко ћемо се подсетити шта
смо све постигли у претходних годину дана: пре свега то
је финансијска стабилност која се огледа у редовном исплаћивању плата и редовном отплаћивању рата кредита. Изменом Одлуке о јавним паркиралиштима избегнута је опасност од проглашавања неуставности доплатне
карте, сада посебне паркинг карте, а потврда за то нам је
стигла 2. априла ове године од Уставног Суда Републике
Србије. Успешно смо имплементирали корекцију цена
паркирања увођењем беле зоне, поскупљењем плаве
и црвене зоне и појевтињењем посебне паркинг карте
и станарске карте. Такође, проширили смо наш систем
SMS наплате на још неколико градова у Републици Србији и осавременили постојећи SMS систем. Купили смо
ново „паук” возило, а у току је куповина једног специјалног возила, популарног „bob cat“. Урађена је аутоматизација пет бициклана постојећег NS bike система и у току
је проширење за још једну станицу. Асфалтиран је део
паркинг простора и дворишта Предузећа у Улици Филипа Вишњића и за идућу годину се планира даље уређивање ове наше локације. Када се подвуче црта, после
годину дана урађено је доста тога и то нам даје за право
да пуни оптимизма наставимо путем којим смо кренули
У претходном разговору за наше новине рекли сте
да желите да „Паркинг сервис“ буде стабилно и просперитетно предузеће. Да ли смо стабилни и да ли
смо просперитетни?
Драго ми је што је за ових годину дана формиран добар
тим у нашем Предузећу и што свако из свог домена даје
допринос да укупна слика о „Паркинг сервису“ изгледа
добро. Верујем да можемо и више и још боље и то би
требало да покаже време које је пред нама. Докле год

се будемо са проблемима хватали у коштац, докле год се
будемо несебично давали у послу који радимо, бићу оптимиста. Сада је финансијско стање предузећа стабилно. Од наслеђеног кредита у износу од 772.000,00 EUR
са каматом (што је око 88.000.000,00 динара) враћено
је у протеклих годину дана преко 45.000.000,00 динара
дакле нешто више од половине кредита, а да се наше
Предузеће у међувремену није додатно задуживало. У
наредном периоду очекује се враћање остатка кредита,
што ће бити неупоредиво лакше у односу на протеклу
годину јер ће и рата кредита бити нешто мања. Планира
се отплата највећег дела комуналне таксе у децембру и
јануару када су приходи од продаје паушалних паркинг
карата највећи.
Захваљујући рационалној потрошњи, штедњи која је
евидентна и доброј организацији могу да кажем да смо
сада стабилно предузеће. На много места у функционисању предузећа може да се уштеди, некада нам се чини
да су то ситнице, али у укупном збиру тих „ситница“ видимо колико се озбиљних средстава може уштедети.
Наше новине су у служби информисања радника,
увек истичете да је јако важно да радници буду обавештени о томе како Предузеће живи и ради...
Да, мислим да је то јако важно. Радници треба да знају у
ком правцу се развија Предузеће у коме раде. Треба да
знају зашто се одређене мере или одлуке доносе, јер ће
им тако бити јасније и како они треба да се понашају и
шта да раде како би свако од нас дао свој максимални
допринос. Залажем се за транспарентност и за слободан
проток информација. Пример за то је да ако смо, рецимо, увели штедњу и рационално понашање на свим нивоима, онда радници треба да знају због чега је то тако и
шта тиме добијамо сви заједно. Као што имамо обавезу
да комуницирамо са спољним светом путем медија и да
дајемо информације нашим суграђанима, тако је важно
да и међусобно, унутар Предузећа, комуницирамо и да
сваки радник има праву и тачну информацију.
Увек ћу истицати да „Паркинг сервис“ није појединац
и не зависи од појединца. „Паркинг сервис“ зависи од
доприноса свих нас, јер „Паркинг сервис“ смо сви ми запослени у „Паркинг сервису“.
Шта руководство планира за наредних годину
дана, с обзиром на тренутну ситуацију и тренутну
финансијску позицију предузећа?
Сматрам да смо на добром путу да „Паркинг сервис“
буде стабилно и просперитетно предузеће, те ћу из
тог разлога инсистирати са настављањем домаћинског
пословања у нашем Предузећу. Тежиће се задржавању
тренда отплате кредита уз редовну исплату плата што у
овим тешким економским условима неће бити лако, али
у протеклих годину дана смо показали да то можемо.
Након отплате кредита и комуналне таксе сматрам да ће
се стећи услови да се настави са уплатом добровољног
осигурања за све раднике „Паркинг сервиса“.
Предуслов за све ово је да се настави са рационалном
потрошњом и тежњом да се проактивним приступом
повећају приходи предузећа. Само на тај начин, балансом између прихода и расхода, можемо очувати
финансијску стабилност предузећа и наставити даље
унапређивање услова рада свих наших запослених.
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Шта можете, за крај разговора, да поручите
радницима, после годину дана руковођења
Предузећем?
Година која је иза нас није била ни мало лака. Уз све
проблеме које сам већ помињао, успели смо да вратимо
финансијску стабилност Предузећу, пре свега савесним
радом свих нас запослених. После годину дана могу да
кажем да смо на добром путу, али да морамо наставити
са рационалним понашањем. Ми нисмо Предузеће које
се финансира из буџета града, већ сами зарађујемо за
рад и живот и то можемо искористити као компаративну
предност јер сами креирамо нашу будућност. Време

точкови
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које је пред нама дефинитивно ће бити време промена.
Отпочињањем преговора о приступању ЕУ сигурно ће
доћи и до трансформације јавног сектора. Искуства
суседних држава које су чланице ЕУ нам сугеришу да ће
доћи до редукције субвенција јавног сектора, а самим
тим и осталих редукција у сфери пословања јавних
предузећа. Због тога морамо бити свесни промена које
нам долазе и ићи у сусрет њима, а не чекати да се нешто
деси. Сами смо креатори будућности нашег Предузећа
и дубоко верујем да смо сви у Предузећу спремни да ту
будућност учинимо извеснијом и лепшом него што је
време у коме живимо и радимо.

КВАЛИТЕТНО РЕШЕЊЕ ПРОБЛЕМА
ПАРКИРАЊА ЈЕ ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ГАРАЖА

О проблемима везаним за саобраћај и паркирање у Новом Саду разговарали смо са Викторијом Пауновић, Начелником Градске Управе за саобраћај и путеве
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Сектор за експлоатацију паркиралишта и транспорт
представља један од стубова нашег Предузећа. О томе
шта је у претходних годину дана обележило рад овог
сектора и о набавци новог „паук” возила разговарали смо
са новим директором сектора, Младеном Добрићем.

Младен Добрић
директор Сектора за експлоатацију паркиралишта и транспорт

У овом једногодишњем периоду поправљени су услови
рада за посаде „паука” (боље су вредновани послови
и радни задаци пратиоца паука, уложен је велики
труд у циљу одржавања техничке исправности возног
парка, обављена је провера теоретских знања возача,
пратиоци „паука”, који нису имали положен испит за
руковање хидрауличном дизалицом полагали су га итд.).
У оквиру Вашег сектора налази се и Служба за
експлоатацију паркиралишта, али и бициклана.
Служба за експлоатацију паркиралишта гаража и
бициклана ради добро. Резултати би били и бољи да
немамо велики број интервенција служби градских
јавних и других предузећа на раскопавању и
реконструкцији комуналних инсталација и уличне
мреже, те у вези са тим смањује се број паркинг места
под наплатом.
У септембру 2013. године пуштена је у експлоатацију и
осма аутоматизована станица за рентирање бицикала.

Квалитетно решење проблема паркирања је изградња
паркинг гаража у складу са важећим плановима, што
захтева велика финансијска средства која град мора да
издвоји

Нови Сад, како у другим сегментима тако и у саобраћају, поприма особине великих градова. У нашем случају то значи и велике саобраћајне гужве.
Како ће их решавати Нови Сад?
Тачно је да Нови Сад поприма особине великих градова
и самим тим има проблем са гужвама у саобраћају. Степен моторизације у последњих неколико година знатно
је порастао, а такође и мобилност грађана, што све утиче на гужве на нашим саобраћајницама. Такође, треба
додати да су садашње гужве проузроковане радовима
због реконструкције канализационе и водоводне мреже, као и топловода. Решење је у повећању пропусне
моћи саобраћајница, али то захтева велике грађевинске интервенције, а самим тим и финансијска средства.
У зависности од расположивих средстава Град Нови Сад
то и чини.
Проблеми са паркирањем су део саобраћајних проблема у граду. Како они изгледају из вашег угла?
Паркирање је такође, поред саобраћајних гужви, проблем који се решава у Граду Новом Саду. У појединим
деловима града недостаје велики број паркинг места и
мере које се уназад неколико година примењују практично „гасе пожар“.
Већ хронични недостатак паркинг простора решава се и изградњом нових паркинг капацитета,
то значи изградњом гаража. Знамо да су то скупи
пројекти. Има ли шансе да Нови Сад у наредном периоду изгради гаражу?
Квалитетно решење проблема паркирања је изградња

НОВИ „ПАУК” ЗА НОВО ДОБА

Викторија Пауновић
Начелник Градске Управе
за саобраћај и путеве

паркинг гаража у складу са важећим плановима, што
захтева велика финансијска средства која град мора
да издвоји. Уколико се обезбеде потребна финансијска
средства, наравно да ће се предузети активности на
изградњи паркинг гаража. Треба напоменути да је град
улагао у повећање броја паркинг места изградњом привремених паркиралишта на површинама које нису приведене намени и улаже одређена средства у одржавање
постојећих паркиралишта предвиђена програмима које
је усвојила Скупштина Града Новог Сада.
На крају, питање које постављамо свима који
утичу на решавање саобраћајних проблема у граду.
Како видите саобраћај у граду, а самим тим и паркирање, за рецимо 15 година?
За 15 година Нови Сад би требао да добије бар једну
подземну гаражу и више надземних, што би значајно
решило проблеме паркирања. Такође, треба напоменути да постоје и решења у јавном превозу путника, а то
је издвајање јавног превоза од осталог саобраћаја. Ово
изискује изградњу саобраћајних трака само за јавни
превоз, можда и увођење трамваја, што би значајно утицало на повећање квалитета превоза путника. Очекује
се да се за 15 година реше сва опасна места (тзв. „црне
тачке“) и на тај начин повећа безбедност саобраћаја у
Граду Новом Саду.

Да ли број прекршаја, у смислу непрописног
паркирања, расте или опада и како то
коментаришете?
У току првих осам месеци 2013. године посаде
специјалних возила „паук“ уочили су 14.650 непрописно
паркираних возила, што је у односу на исти период
2012. године (10.931) више за 3.719 возила (34,0%).
Из овога се може закључити да се број непрописно
паркираних возила повећава. Разлог овоме је
недостатак саобраћајне културе као и недостатак
паркинг простора.

Најчешћи прекршаји су паркирање на тротоару,
паркирање супротно значењу саобраћајне сигнализације и на резервисаним паркинг местима (инвалидска
паркинг места, такси стајалишта и остала резервисана
места).
Овог месеца приступило се реализацији одлуке о
уклањању возила која омогућава уклањање, осим са
зелених површина, и са земљаних површина тј. са свих
јавних површина, па очекујем да ће број уклоњених
возила са јавних површина по налогу комуналне
инспекције почети да расте.
Подмладили смо се новим „паук“ возилом. У ком
смислу се оно разликује од осталих и у каквом нам је
стању тренутно возни парк?
Почетком августа нам је стигло ново специјално
возило холандског произвођача теретних моторних
возила „DAF”, са хидрауличном дизалицом аустријског
произвођача “Palfinger”, одличних карактеристика.
Предузеће тренутно располаже са седам возила „паук”.
Шест возила има просечну старост од 7 година што
значи да нам је возни парк прилично амортизован, да
су кварови чести, а трошкови одржавања у технички
исправном стању велики.
Подмлађивање возног парка набавком нових возила
смањиће значајно трошкове одржавања, повећати
поузданост и оперативност Службе за транспорт и
омогућити ангажовање специјалних возила „паук” и ван
Новог Сада по захтеву градова који су се определили за
њихово рентирање.
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ИНТЕРВЈУ
интервју

конференција
правни кутак

интервју
интервју

судски извршитељ
правни кутак

ХВАЛА ЛЕПО,
ДОЂИТЕ НАM ОПЕТ!

ПОСЕБНА ПАРКИНГ КАРТА

Наш радник Горан Фишер, од тридесет година радног стажа
осам је у нашем Предузећу и са нама дели и лепе и ружне
ствари које носи рад и живот везан за паркирање. Фишер ради
на радном месту Референта-администратора у Служби за
транспорт.
Ти си у Предузећу готово од почетка рада „Паркинг
сервиса“, али био си и на другим радним задацима?
У наше Предузеће дошао сам у септембру 2005. године, може
се рећи скоро од почетка. Најпре сам радио као инкасант,
а касније када је дошло до другачије организације и када
смо увели више начина наплате паркирања радио сам као
контролор. На самом почетку није било лако, наши суграђани
су се тек навикавали да се на овакав начин организује и
наплаћује паркинг у граду, било је доста „неспоразума“, али
свакодневно смо уз контролу наплате давали информације
како се плаћа SMS-ом, која је зона и сл. Никада рад са људима
није лак. Као контролор, на улици, често си изложен разним
ситуацијама, које некада знају да буду и непријатне, али све је
то део посла.
Сада си на месту референта-администратора, као
да Те прати рад са странкама?
Ја сам само један од референата-администратора, а наш посао
везан је за рад са странкама. Ми смо последњи у низу, када,
након уклањања, дође до преузимања аутомобила. Код нас
странка дође након што је већ измирила све обавезе и нама
и полицији, то су тренуци када су најнервознији, али смо на то
навикли. Љубазношћу и професионализмом, али и искуством
у овом послу, превазилазимо те ситуације. На оваквим радним
местима као што је наше можете видети наш менталитет, па се
срећемо и са „љубазнима“ и са „нервознима“. Наш сваки дан је

Често нам суграђани, као и новинари, постављају питања
везана за нову Посебну паркинг карту (ППК). Објашњавамо им
шта је то ППК, а шта бивша доплатна карта, исправљамо
их када за ППК кажу да је то „казна“ и слично. Једно од сталних
или вечитих питања је на основу чега ми наплаћујемо Посебну
паркинг карту. Ево и одговора.

Горан Фишер
неком ко преузима аутомобил, кажете: „Хвала лепо, дођите
нам опет“. Има наравно и оних који су свесни да су направили
саобраћајни прекршај, није им драго али измире обавезе и
уз „до виђења“ оду мирно и културно. За све ове године сам
научио једно - да све проблеме оставим у кругу фирме и да их
не носим кући.
Када помињеш кућу, шта радиш у слободно време?
Ништа посебно. Уобичајене ствари. Живим у кући у Руменки, а
око куће увек има неког посла. Немам неки посебан хоби или
преокупацију, али мој син тренира фудбал па сам док је био
мањи и те како био ангажован око његових тренинга, то већ
родитељи знају, вози и враћај са тренинга. Сада је он велики,
али ја и даље недељом пратим фудбал и његове утакмице
па би се могло рећи да неко слободно време уз уобичајене
породичне обавезе проводим на овај начин.
Хтели смо још понешто да питамо Горана Фишера, али је
журио на посао, ради другу смену. Можда је журио и да неком
каже: „Дођите нам опет”, а ми њему кажемо „Видећемо се у
неком новом броју”.

МОЈ ДАН ЈЕ УВЕК ИСПУЊЕН

Младен Шашо
Одељење за одржавање опреме и уређаја део је Службе за
информационе технологије. У овом Одељењу ради четворо
наших колега: Младен Шашо, Марко Ракић, Бошко Стевановић
и Александар Исаков. Замолили смо колегу Младена да нам
представи послове одељења којим руководи
Радни дан Одељења за одржавање опреме и уређаја почиње
у раним јутарњим часовима. Наш посао је да проверимо
исправност и након тога задужимо одговарајућим уређајима
(фотоапарат, PDA уређај са штампачем, резервне батерије)
контролоре који полазе на терен. По повратку са терена
контролори раздужују задужену опрему, коју техничари
припремају за наредни радни дан тако што уређаје одлажу на
предвиђена постоља, ради пуњења батерија. Иста процедура
понавља се и са другом сменом контролора, а подразумева
се да им у току њиховог рада (у обе смене) пружамо сву
неопходну техничку подршку и решавамо евентуалне
проблеме, по потреби и изласком на лице места. У одржавање
PDA уређаја убрајам и инсталацију/ажурирање софтвера,
као и синхронизацију података о паркиралиштима. Такође,
одржавамо и аутомате за наплату паркирања – тзв. паркомате,
у смислу да редовно вршимо: контролу исправности њиховог
рада, допуњавање и одржавање батерија-акумулатора, замену
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ролни са папиром, поправку односно замену неисправних
делова, као и програмирање у складу са предвиђеним
режимом рада уређаја. Месечно празнимо и касе паркомата,
уз одговарајући записник на терену. Од 2009. године, сходно
одредбама Закона о безбедности у саобраћају на путевима,
у пословање Предузећа уведен је „видео-паук” систем, са
циљем да унапреди постојећу процедуру идентификације
и уклањања непрописно паркираних возила. Запослени у
нашем одељењу одржавају опрему овог система и обављају
инсталације апликација неопходних за рад руковаоца система
као и за мониторинг кретања „паук” возила.
Према свему што сте навели видимо да ваше одељење
обавља многе значајне послове. Како се Ви сналазите у
свему томе?
Заиста има посла, а с обзиром да сам електро инжењер
људи очекују да ја решавам проблеме из свих области
електротехнике, што ја и чиним колико је то могуће. Немогуће
је обављати овај посао, а не бити свестран инжењер и то
такав који је уз то спреман и расположен да се у све и свашта
упушта, а све како би допринео да се радни процес одвија
беспрекорно. Осим свог посла обављам и послове мојих
колега када су одсутни јер сам као руководилац дужан да
обезбедим несметани рад службе. Природа посла у ИТ бранши
таква је да се увек мора сваки проблем решавати одмах, без
чекања.
Шта радите кад не радите, имате ли неки хоби?
Хоби немам, у смислу да рецимо скупљам значке салвете или
да се бавим пецањем. Кад дођем кући посветим се породици,
јер ми је она на првом месту, а и стално око куће имам неког
посла. Понекад поправим пријатељима и комшијама рачунар
или инсталирам програме, ситније поравке бојлера, шпорета
и свега што је на струју се ту подразумевају, јер сви од мене
очекују да ја то могу да решим. Све у свему, мој дан је увек
испуњен па се и ја тако осећам.

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад Посебну паркинг карту (бивша
Доплатна карта) наплаћује на основу Закона о комуналним
делатностима и на основу Одлуке о јавним паркиралиштима
на територији Града Новог Сада.
Закон о комуналним делатностима, у члану 25 каже:
„Јединица локалне самоуправе може прописати да се у
поступку контроле коришћења комуналне услуге наплаћује
посебна цена за случај коришћења комуналне услуге на
начин који је у супротности са прописима којима се одређује
та комунална делатност“.
У Одлуци о јавним паркиралиштима Града Новог Сада, у
члану 22 се, између осталог, наводи:
„Корисник који користи посебно паркиралиште супротно
члану 17 ове Одлуке дужан је да плати посебну цену паркирања
према ценовнику Предузећа.
Налог за плаћање цене из става 1 ове Одлуке издаје контролор
и уручује га кориснику, а када није у могућности да уручи
налог кориснику причвршћује га на возило.
Достављање налога за плаћање посебне цене паркирања
на начин из става 2 ове Одлуке сматра се уредним и доцније
оштећење или уништење налога нема утицаја на ваљаност

достављања и не одлаже плаћање посебне цене паркирања.
Сматра се да је корисник посебног паркиралишта поступио по
примљеном налогу уколико плати посебну цену паркирања у
року од осам дана од дана достављања налога за плаћање“.
Цена Посебне паркинг карте износи 900,00 динара и
најнижа је у окружењу.
Корисници посебног паркиралишта у граду дужни су да плате
цену паркирања по сату, која је утврђена Ценовником и зависи
од зоне паркирања. Неплаћањем ове обавезе корисници
плаћају Посебну паркинг карту (ППК) јер нису испоштовали
своју обавезу и ППК плаћају као надокнаду за услугу коју нису
платили на прописан начин. Неплаћањем паркинга на један
од три начина - SMS-ом, паркинг картом која се купује на
киоску и плаћањем на паркоматима, корисник паркинг услуге
се определио да Посебном паркинг картом плати паркирање
које му важи у наредна 24 сата. У овоме је и разлика између
некадашње Доплатне карте (коју су често називали „казном“)
и садашње Посебне паркинг карте.
У априлу месецу 2013. године Уставни суд је обуставио
поступак за оцену уставности и законитости одредаба члана
22 став 1 до 4 Одлуке о јавним паркиралиштима на територији
Града Новог Сада, чиме је ова прича завршена. О овом
обустављању поступка Уставног суда писали су и медији, тако
да су се грађани и на овај начин могли обавестити, а верујемо
и схватити да је плаћање ППК обавезно ако до њеног издавања
дође. Оно што је сигурно је да корисник никада не мора доћи у
ситуацију да плаћа Посебну паркинг карту ако редовно плаћа
паркинг, на један од три начина плаћања.

ПРИВАТНИ ИЗВРШИТЕЉИ
На основу Закона о извршењу и обезбеђењу, у наш правни
систем уведен је нов правни институт - ПРИВАТНИ
ИЗВРШИТЕЉИ. Приватни извршитељи у нашој земљи почели
су са радом од маја 2012. године. Овај Закон је предвидео
да приватни извршитељи врше јавна овлашћења која им
је поверио сам Закон. То практично значи да извршитељ
самостално или по налогу суда обавља одређене радње
предвиђене Законом. Како је ово нов институт у нашем праву,
који до сада није постојао, јавила су се на почетку бројна питања
о начину њиховог рада, а и о самим корацима које ми као
Предузеће морамо да предузмемо у сарадњи са њима. Раније
су сва потраживања које смо имали према нашим дужницима
ишла преко судова и то се, не само код нас, показало као
систем пун недостатака. Наиме, сами судови су пребукирани
предлозима за извршење (нарочито од стране предузећа која
обављају неку од комуналних делатности), што је условило
спорост у доношењу пресуда, а и велику неефикасност у самом
поступку извршења када имате извршну пресуду у рукама.
Сам Закон о извршењу и обезбеђењу упутио нас је на приватне
извршитеље, јер је стриктно предвидео да се потраживања
из обављања комуналних делатности наплаћују преко њих.
Када је решена ова дилема разматрали смо следеће кораке
и пут којим би се најлакше кренуло у наплату потраживања.
Пре свега смо остварили контакте са неким од приватних
извршитеља, како би се упознали са начином њиховог рада
из прве руке, а не само читајући одредбе Закона. Најважније
ствари које су нама биле битне тицале су се достављања
рачуна нашим дужницима, јер је то код судова био велики
проблем. Установили смо да приватни извршитељи имају
овлашћења да утврђују путем МУП-а, ПИО фонда и других
државних органа који воде евиденције о грађанима, где
извршни дужник ради и живи. Ово је значајно побољшало
достављање предлога за извршење, односно проналажење
дужника. Наравно, у самом почетку руководство Предузећа

донело је одлуку да не будемо први који ће своја потраживања
наплаћивати путем приватних извршитеља, већ да сачекамо
како ће се овај начин наплате потраживања показати код
осталих предузећа која обављају комуналне услуге, као и да
у самом почетку ангажовање приватних извршитеља буде на
ограниченом броју предмета. Када смо почели добијати прве
информације о резултатима приватних извршитеља, које су
биле позитивне, одлучили смо да одређени број предмета са
потребном документацијом дамо приватним извршитељима,
ради наплате наших потраживања за издате посебне паркинг
карте. Наше предузеће тренутно сарађује са четири приватна
извршитеља и већ се могу извући први закључци. У сарадњи
са приватним извршитељима, а то је јако важно да нагласимо,
много нам је помогло Решење Уставног суда републике Србије,
којим је обустављен поступак оцене уставности и законитости
члана 22. Одлуке о јавним паркиралиштима, где је била
спорена уставност раније доплатне, а сада посебне паркинг
карте. До сада је приватним извршитељима од стране нашег
предузећа дато око 120 предмета, и можемо да кажемо да су
резултати њиховог рада врло добри. Наравно, постоји разлика
у проценту реализације сваког од извршитеља, али и то је
добар смер којим треба да идемо, јер ће се на тај начин сами
извршитељи борити за што већу реализацију. Морамо још да
напоменемо да приватни извршитељи уколико неки дужник
поднесе приговор на наша потраживања предмет предају суду
и онда се парница наставља, као и раније пред овим органом.
Поред тога важно је рећи да сâм приватни извршитељ има
право да одређује предмет извршења, најчешће је то зарада
дужника, али постоји могућност извршења и на покретним
стварима, на пример над аутомобилом, као и могућност
медијације приватног извшитеља и упућивања дужника на
договор са нама. Тада најчешће странка сама дође у наше
Предузеће и уз адекватно средство обезбеђења омогућимо
да се дуг плаћа на рате.
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САОБРАЋАЈНИ ПОЛИГОНИ

ЗА НАЈМЛАЂЕ

Са почетком нове школске године, ђаци у три основне школе имаће прилику да се на креативан и интерактиван
начин едукују о саобраћајним правилима. На иницијативу Градске Управе за саобраћај и путеве и Савета за
безбедност саобраћаја, а уз помоћ ЈКП „Паркинг сервис”, уређени су бициклистички полигони у основним школама:
„Душан Радовић” на Клиси, „Ђура Јакшић” у Каћу и „Жарко Зрењанин” на Лиману.
Према речима Немање Вукчевића, Члана Градског већа задуженог за саобраћај, ово је тек почетак системских
решења и рада на адекватној заштити деце у саобраћају. Током септембра, у сарадњи са саобраћајном полицијом,
биће организовани семинари на којима ће наставно особље и директори школа бити упознати са начином обуке
малишана.

Полигони површине 800m2 опремљени су са 60–70 саобраћајних знакова, светлосном сигнализацијом
(семафорима), разним хоризонталним и вертикалним баријерама, трептачима и сл.
Како је, приликом отварања полигона у основној школи „Душан Радовић”, изјавио наставник Алфред Келемен,
ученици од петог до седмог разреда едуковаће се и упознавати са основним правилима и прописима у саобраћају
- уз вожњу бицикала, на полигону који симулира практичне ситуације са којима се срећу у свакодневном животу.
Шта ученици мисле о новини у њиховој школи показали су кроз забавни програм са тематиком из саобраћаја, а
полигон су већ први дан испробали пешице и вожњом бицикала.
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Санација паркиралишта на Булевару Михајла Пупина и у Руменачкој улици

КОЛЕГИЈАЛНОСТ
И ПРЕДАНОСТ ПОСЛУ
Служба за одржавање паркиралишта најмлађа је служба у нашем Предузећу. Радници ове службе баве се одржавањем општих и посебних паркиралишта, обележавањем хоризонталне и постављањем вертикалне
сигнализације, као и изградњом нових општих и посебних паркиралишта. Сем ових активности, Служба за
одржавање у склопу својих редовних послова има и отклањање мањих кварова на електроинсталацијама,
водоводу и канализацији, бави се и ситним столарским
пословима, браваријом и сличним поправкама. Кошење
траве на свим паркиралиштима којима управља наше
Предузеће, уништавање амброзије, одржавање хигијене
дворишта и круга Предузећа, такође су послови службе
коју вам представљамо.
Питали смо Радослава Мазалицу, руководиоца
ове службе, да нам издвоји неке од важнијих послова.
Од како сам ја руководилац службе, од већих послова
обавили смо припрему и изградњу општег привременог
паркиралишта у Улици Димитрија Аврамовића, са 60
паркинг места, а на простору између Улице Косанчић
Ивана и Булевара ослобођења урадили смо привремено
паркиралиште са 150 паркинг места. Редовна
активност усмерена је на санирање ударних рупа на
паркиралиштима у Улици Народних хероја (плато), у
Радничкој улици, у Улици Бранимира Ћосића и сл. Наша
служба такође се бави вертикалним и хоризонталним
обележавањем паркинг места намењених особама
са ивалидитетом, као и обележавањем колских
улаза у граду. Као текућу и важну активност истичем
одржавање простора око станица за бицикле, које су

Радослав Мазалица
Руководилац Службе за одржавање паркиралишта

У самом центру града на Булевару Михајла Пупина, а баш испред улаза у наше Предузеће, извршена је санација дела
паркиралишта, око 35 квадратних метара, којом су обухваћена и два паркинг места намењена за особе са инвалидитетом. На
овим паркинг местима дошло је до улегнућа терена, па се после сваке озбиљније кише задржавала вода, која је спречавала
адекватно коришћење паркинг простора особама са инвалидитетом. Нисмо чекали притужбе наших корисника и нисмо могли
дозволити да баш на самом улазу у Предузеће буде неуређен и нефункционалан паркинг, па су наши радници засукали рукаве
и уредили овај простор. Санација је извршена на тај начин што је стари асфалт у потпуности уклоњен, урађен је нови слој
прописно збијеног тампона, након чега је урађено ново асфалтирање. На паркиралишту је урађена и одговарајућа хоризонтална
сигнализација.
У Руменачкој улици санирана су паркиралишта на око 13 квадратних метара, која су била без асфалта због радова који су раније
рађени на овом простору. Од туцаничког слоја направили смо нова и уређена паркиралишта.

део NS bike система. Сезонски послови такође су везани
за рад службе - припрема за коришћење и одржавање
паркиралишта на градском купалишту „Штранд“ и
припрема паркиралишта за време трајања познатих
туристичких манифестација, као што су „Грожђебал” у
Сремским Карловцима и „Великогоспојински дани” у
Новом Бечеју.
Служба за одржавање паркиралишта обележила
је хоризонталном и вертикалном сигнализацијом
бициклистичке полигоне у основним школама „Душан
Радовић“ на Сланој бари, „Ђура Јакшић“ у Каћу и „Жарко
Зрењанин“ на Лиману.
У сарадњи са ЈКП „Пут“ наше Предузеће, односно
Служба за одржавање паркиралишта, завршило
је и обележавање општих паркиралишта у Кисачу,
Руменки, Будисави и Степановићеву, а у сарадњи
са овим комуналним предузећем свакодневно
учествујемо у постављању сигнализације приликом
измене режима саобраћаја. У августу који је иза нас, по
великим врућинама, служба је завршила велики посао,
асфалтирање и обележавање дворишта и паркинг
простора у нашем Предузећу у Улици Филипа Вишњића.
Посебно желим да истакнем колегијалност радника ове
службе и преданост послу који обављају.

Уређено паркиралиште у Улици Максима Горког
Паркинг простор у Улици Максима Горког, од Стражиловске улице до Улице Војвођанских бригада, био је у веома лошем стању.
Паркиралиште које се реконструише било је уређено бетонским елементима који су временом пропадали, па су паркинг места
у овом делу улице била са много улегнућа, ударних рупа и нису давала слику уређеног паркинг простора. Радови којима је
урађена реконструкција овог простора променили су слику паркиралишта. Реконструкцијом, која је финансирана из сопствених
средстава, „Паркинг сервис“ је грађанима омогућио коришћење 50 уређених паркинг места.

Санaција проблема одводних вода у Улици Бранимира Ћосића
Радници „Паркинг сервиса“ су oпсежним радовима на
привременом паркиралишту у Улици Бранимира Ћосића
започели санирање проблема одводних вода на овом паркинг
простору. Проблем задржавања воде који је у последње време
на овом паркингу био евидентан, после ових радова требало
би да буде прошлост. После радова на дренажи и одводу воде
биће урађен нови туцанички слој, чиме ће ово привремено
паркиралиште бити доведено у редовно стање и на тај начин
нашим суграђанима омогућено квалитетније паркирање.
Подсећамо да ово паркиралиште није под наплатом, а да
већи радови на овом простору нису могући будући да је
паркиралиште привременог карактера.

10

11

паркиралишта
акције

актуелности

akcije
паркиралишта

актуелности

Нова (БЕЛА) зона
за паркирање

НАШ SMS СИСТЕМ
НАПЛАТЕ И У НИШУ!

ЈКП „Паркинг сервис” је од 1. јануара увео нову, БЕЛУ,
зону паркирања. Део некадашње плаве зоне сада се
налази у новој зони, у којој је паркирање јевтиније.
Грађанима је у ширем центру града на располагању
1.152 паркинг места, по цени од 30 динара по сату,
што је знатно већи број паркинг места (п. м.) него у
црвеној зони. Увођење беле зоне паркирања поклапа
се са применом нових цена паркирања будући да,
такође од 1. јануара, у црвеној зони сат паркирања
кошта 55 динара, а у плавој зони и на затвореним
Паркиралишта која су у белој зони:
Улица Милоша Бајића, капацитета 82 п. м.
Код Железничке станице (плато), капацитета 77 п. м.
Хајдук Вељкова улица, капацитета 98 п. м.
На платоу између стадиона „Карађорђе” и СПЕНС-а
(код ресторана „Огњиште”), капацитета 66 п. м.
Радничка улица (плато код кућног броја 18),
капацитета 157 п. м.
Радничка улица (плато код кућног броја 32),
капацитета 222 п. м.
Војвођанска улица, капацитета 192 п. м.
Мичуринова улица (платои), капацитета 233 п. м.
Мичуринова улица (између Улице Новосадског сајма
и Улице Николе Тесле), капацитета 25 п. м.

Прелазак ових улица у белу зону, као и корекција цена,
за циљ има дерегулацију зонског система паркирања у
граду са циљем да се одређена паркиралишта растерете,
а нижом ценом у белој зони мотивишемо грађане да
се паркирају у улицама које припадају ширем центру
града. Паркиралишта у белој зони су јевтинија и за
кориснике који имају потребу да се на овим локацијама
задрже дуже од три сата, јер је омогућено и плаћање
дневне карте у износу од 100 динара.

Јевтиније паркирање код Института
у Сремској Каменици
Градско веће је прихватило предлог ЈКП „Паркинг
сервис“ и одобрило снижење цене паркирања код
Института у Сремској Каменици, тако да од 1. априла
2013. године сат времена паркирања износи 30 динара,
уместо дотадашњих 45 динара.
Корисници овог паркинг простора, поред ниже цене,
имају још једну погодност - коришћење дневне карте.
Они који имају потребу да се задрже више од три сата на
паркингу, после овог временског рока плаћају дневну
карту у износу од 100 динара, без обзира на време
задржавања.
ЈКП „Паркинг сервис“ одлучило се на ове мере из
разлога што овај паркинг простор користе искључиво
возачи који у Институт, због тешких здравствених
проблема, довозе своје најближе и који су, због дугих
чекања, принуђени да возила на њему остављају по
више сати.
Управо због специфичности овог паркинг простора,
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Интересовање за примену SMS система наплате
паркирања нашег Предузећа у градовима широм Србије
наставља се. Од 1. јула ове године наш SMS систем
наплате примењује се и у трећем граду по величини у
Србији, Нишу. То је још једна потврда квалитета овог
система и квалитета наших стручњака.
Пре примене SMS-а у Нишу, у априлу је потписан
уговор о сарадњи и са нашом комшијском општином
Темерином. Сарадња са Врњачком Бањом озваничена
је потписивањем уговора у марту месецу ове године.
Сарадњом са овим градовима број оних који примењују
наш систем наплате паркирања попео се на 22.
Подсећамо да је овај систем наплате раније
имплементиран у следећим градовима: Пожаревац,
Сремска Митровица, Зрењанин, Бачка Паланка, Бечеј,
Шид, Ужице, Сремски Карловци, Књажевац, Рума,
Пожега, Смедерево, Петровац на Млави, Стара Пазова,
Нови Пазар, Златибор, Сомбор, Зајечар и Сента.

Седница УО Удружења
паркиралишта Србије
У просторијама ЈКП „Паркинг сервис” Нови Сад 21.
фебруара 2013. године одржана је седница Управног
одбора Удружења паркиралишта Србије. Састанку су
присуствовали представници предузећа из Крагујевца,
Шапца, Лесковца, Сомбора, Београда и Новог Сада.
Раденко Вуковић, председник УО Удружења паркиралишта
Србије, локалним медијима изјавио је следеће: „Рад
Удружења даје конкретне резултате, као што је на пример
унифицирање годишњих паркинг карата које користе
особе са инвалидитетом - они више немају проблем
идентификације на територији целе Србије, што им
олакшава паркирање у свим градовима. Говорили смо
и о уређајима за блокаду возила, тзв. „лисицама”, које су
намењене пре свега онима који се оглушују о обавезу
плаћања паркинга. Све то треба да омогући ефикасније
функционисање Предузећа и локалних самоуправа, а у
вези са проблемима паркирања”.
Марко Топо, извршни директор ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад, овом приликом изјавио је „да се Предузеће између
осталог бави решавањем наплате посебних паркинг карата судским путем, што је веома важно јер ‚Паркинг сервис’
није буџетски корисник, већ живи и функционише искључиво на основу резлултата свог рада. Веома је важан
комунални ред које Предузеће одржава у делатности саобраћаја, у складу са својим ингеренцијама“.
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сарадња

Потписан протокол о
сарадњи НСБИ и
ЈКП „Паркинг сервис”
Сарадња између ЈКП „Паркинг сервис” и Новосадске
бициклистичке иницијативе (НСБИ) настала је
првенствено у сегменту рада Предузећа који се односи
на бицикле, односно за NS bike систем за изнајмљивање
градских бицикала. NS bike и паркинзи за бицикле
представљају значајан сегмент градске бициклистичке
понуде и инфраструктурне подршке бициклизму.
Протеклих година ЈКП „Паркинг сервис” подржао је
пројекат „Било куда, бициклом свуда” (промоција
бициклизма међу младима на Универзитету), као и
догађај „Новосадска критична маса”. Подршка није
изостала ни у погледу представљања Новог Сада на „VeloCity 2013” фестивалу.
Досадашња успешна и стабилна сарадња потврђена је
и Протоколом, који су потписали Марко Топо, извршни
директор ЈКП „Паркинг сервис” и Марко Трифковић,
председник НСБИ. У разговору приликом потписивања
потврђени су планови будуће сарадње између партнера
у следећим областима:
Заштита животне средине
Унапређење, развој и промоција урбаног
бициклизма, циклотуризма и здравих
стилова живота
Подршка планском развоју и обнављању
бициклистичке инфраструктуре
Подршка и допринос развоју нових идејних решења
и иновативних приступа у развоју бициклистичке
културе, нарочито на територији града Новог Сада

ДРЖАЧИ ЗА БИЦИКЛЕ НА
ШЕСТ ЛОКАЦИЈА У ГРАДУ
Реакција наших суграђана на постављање држача за
бицикле на одређеним локацијама у граду биле су
веома позитивне и наишле су на опште одобравање.
У циљу стварања квалитетнијих услова за одвијање
бициклистичког саобраћаја „Паркинг сервис“ је
реаговао на овакве потребе грађана Новог Сада и на
још шест локација поставио је држаче за бицикле.

Промовисање културе безбедног саобраћаја и
толеранције међу учесницима у саобраћају
Едукација грађана о посебним превентивним
мерама усмереним на обезбеђење бицикала
од крађе
Информисање грађана о другим питањима и
сазнањима у области бициклизма и здравог стила
живота која су од нарочитог значаја за бициклисте и
остала заинтересована лица
Допринос иницијативама усмереним ка енергетској
ефикасности и одрживом развоју
Различити облици едукације и подстицаја младих и
омладине у складу са наведеним циљевима
Промоција, унапређење и развој различитих
техничких пословних решења и идеја која укључују
бицикл као превозно средство или инфраструктуру
намењену бициклистима, а која доприносе
подизању квалитета живота грађана

Захвалница ПУ Нови Сад
„Паркинг сервису“

Марко Топо, извршни директор ЈКП „Паркинг сервис“
и Милош Вучевић, Градоначелник Града Новог Сада
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При избору локација основни критеријуми били су
значај објеката и институција у близини паркиралишта,
потребе корисника и приступачност терена. После
извршене анализе и сагледавањa финансијских
могућности, ова „мала паркиралишта“ за бицикле
постављена су у Дунавској улици (код Музеја Војводине),
у Улици Народних хероја (код главне Поште), у Улици
Димитрија Туцовића (код Националне службе за
запошљавање), у Хајдук Вељковој улици (Мастер центар
Новосадског сајма, код поште), Сентандрејски пут (код
Спортског центра „Слана бара“) и на Новом насељу, на
Булевару Јована Дучића (код „Рода“ маркета).

Марко Топо и Марко Трифковић

Поводом Дана полиције и славе Министарства
унутрашњих послова Републике Србије, Свете
Тројице, в. д. начелника Полицијске управе Нови
Сад Стеван Крстић уручио је захвалницу ЈКП
„Паркинг сервис“. Захвалница је уручена за успешну
сарадњу, допринос у јачању безбедности и развој
Полицијске управе Нови Сад. Стеван Крстић, в.д.
начелника ПУ Нови Сад том приликом изјавио
је да је веома захвалан локалној самоуправи на
подршци приликом организовања свечаности
поводом Дана полиције и славе МУП-а и додао
да ће припадници полиције наставити да раде на
подизању безбедности у граду. Захвалницу у име
„Паркинг сервиса“ примио је извршни директор
Предузећа Марко Топо.
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NS BIKE СИСТЕМ ДОБИО
ЈОШ ЈЕДНУ СТАНИЦУ
Ова сезона показала је да NS bike систем за
изнајмљивање бицикала има све више корисника и
да за овим алтернативним начином превоза у граду
има све више потребе. Популаризација овог система
допринела је да Новосађани све више користе бицикл
као превозно средство.
У систему NS bike до сада је функционисало седам
потпуно аутоматизованих станица, а ЈКП „Паркинг
сервис“ је ових дана завршио и осму бициклистичку
станицу. Најновија станица изграђена је на Лиману, на
раскрсници Булевара цара Лазара и Балзакове улице.
Нова станица има капацитет од 14 бицикала и верујемо
да ће грађанима овог дела града помоћи да што више
користе бицикле.
Подсетимо да се аутоматизоване бициклистичке
станице налазе на следећим локацијама: код „Штранда“,
на СПЕНС-у, код Железничке станице, поред гараже
код СНП-а, у Кампусу Новосадског универзитета, на
Детелинари (код „АБЦ центра”) и на Новом насељу
(Булевар Јована Дучића, код „Рода” маркета).
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ЧЕТА МАЛА, АЛИ ОДАБРАНА
Три злата и бронза на 33. Комуналијади
На Златибору је од 15. до 18. јуна ове године одржана
Комуналијада, 33. по реду. Наши спортисти и ове
године учествовали су на овој спортској манифестацији
радника комуналних предузећа Војводине.
Наша екипа није била велика, али је остварила
изузетне спортске резултате. ЈКП „Паркинг сервис“
Нови Сад представљали су: Александар Лесковац,
Ненад Димитријевић, Велизар Андрић, Марко Маравић
и Слободан Милић у шаху, Јелена Ивков, Драгица
Маравић и Наташа Поповић у стоном тенису (жене) и
Младен Таракчија и Драгомир Дробац у стоном тенису
(мушкарци).
У озбиљној конкуренцији наши шахисти су у екипној
конкуренцији узели златну медаљу, а у појединачној
конкуренцији злато је припало нашем Ненаду

Димитријевићу, а бронзана медаља Марку Маравићу.
Наше стонотенисерке су у финалу овог такмичења
савладале екипу „Новосадске топлане“ и домогле се
златне медаље у екипној конкуренцији.
Ови спортски успеси (десет учесника, четири медаље)
показали су да су нас наши спортисти и овог пута
представљали на прави начин.

ЗАНИМЉИВОСТИ ИЗ СВЕТА

Избушио 2.000 гума непрописно Канада: Паркинг простор
паркираних возила
најисплативија инвестиција
http://www.24sata.rs/vesti/svet/vest
/izbusio-2-000-guma-nepropisno-parkiranih-vozila/81891.phtml

Један 59-годишњи Француз избушио је више од 2.000 гума на
возилима која су била или непрописно паркирана или су се
налазила на местима резервисана за хендикепиране особе.
Пензионер, који је своју кажњеничку акцију спроводио у
Вилербану, на истоку Француске, ухапшен је на делу, у тренутку
када је маказама бушио једну гуму на аутомобилу који је био
паркиран на недозвољеном месту.
Полицајци су код њега пронашли свеску са бројевима
регистарских таблица седам возила која су тог дана била на
мети његовог напада.
Полицајци су извршили претрес његове куће и том
приликом пронашли још шест свезака са уредно исписаним
регистарским таблицама - укупно 2.190.
Пензионер је објаснио да су му дозлогрдили „људи који не
поштују више ништа” и да је његово дело реакција на „опште
одсуство грађанске савести”.
И док је суд наложио психијатријску процену гневног
пензионера, полиција покушава да пронађе власнике
оштећених аутомобила.
Мало је вероватно да ће се сви они одазвати полицијском
позиву, с обзиром да су и сами починили прекршај
непрописним паркирањем.

http://www.gdeinvestirati.com/nekretnine-29/vesti/13398-kanada-parking-prostor-najisplativija-investicija

ТОРОНТО - Паркинг простор је једна од најтраженијих и
најисплативијих ствари за продају у градским зонама
Канаде, па појединци могу и поприлично да зараде на томе.
Примера ради, паркинг место које је пре 15 година купљено за
18 хиљада долара, недавно је продато за 38 хиљада. То је било
повољно, када се зна да у новим зградама у центру Торонта
цене иду од 55 хиљада долара па навише. Познаваоци прилика
кажу да у Лондону или Њујорку, у скупим зградама, нарочито,
паркинг места иду и до милион долара. Заинтересовани
било за продају или куповину паркинг места, требало би да
знају да постоје одређена правила која треба поштовати.
Она макар делимично ограничавају продају, и то само
станарима, а разлог је најчешће безбедност. Такође, треба
знати да у појединим уговорима о хипотекарним кредитима
паркинг простор, као и подрум, представљају саставни део
вредности стана, те да стану пада вредност уколико се више
не може рачунати на једно од та два. По градским прописима,
уз највећи број стамбених зграда обично се захтева да буде
планирано 0,67 до 0,75, а може ићи и до 1,1 паркинг места
по стамбеној јединици, у зависности од локације зграде. У
предграђима обично се подразумева да је паркинг место
саставни део стамбеног простора, између осталог и зато што
саобраћајне везе не одговарају свугде потребама житеља, па
је неопходније ослањати се и на аутомобил.

ПАРКИНГ СЕРВИС

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис” Нови Сад
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