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 Радовима у кругу Предузећа, 
током 2017. и 2018. године,  
уређен је амбијент у коме наши 
радници свакодневно обављају 
своје послове. Објекат у коме 
се налазе благајна, кол-центар 
и референти за пријем возила 
споља је окречен,  двориште 
је поплочано бехатоном, 
урађена је ограда до Улице 
Ђорђа Рајковића, а простор је 
оплемењен и зеленилом.
Време и атмосферски утицаји 
довели су до девастације радног 
простора и отежаног обављања 
свакодневних активности. Због 
тога се крајем 2019. године 
приступило комплетној санацији 
и уређењу депоа за одлагање 
возила, што је подразумевало 
радове на асфалтирању и 
уградњи бетонских плоча на 
површини око 800 m2.

 Крајем марта 2015. године завршили смо реконструкцију 
паркиралишта у Улици Бранимира Ћосића, у непосредној близини 
ПУ „Радосно детињство” и Бетаније.

Користећи лепе дане, у новембру 2019. године извели смо додатне 
радове: на површини од око 600 m2 насуто је 150 m3 туцаника и 
асфалтирано пет помоћних саобраћајница.

 Изградњом новог паркиралишта код Матице 
српске Нови Сад је добио репрезентативан простор 
за паркирање у самом центру града. Изграђено је 
паркиралиште површине 1.000 m2 и капацитета 
100 паркинг места. С обзиром да је у питању била 
велика инвестиција, коју је „Паркинг сервис” 
финансирао у потпуности из сопствених средстава, 
радови су вршени у две фазе. У договору са 
Матицом, најпре смо 2016. године оспособили овај 
простор за возаче, асфалтирали прилаз паркингу и 
поставили осветљење. Када су се стекли услови, у 
јулу 2017. године наставили смо са радовима како 
би нашим корисницима омогућили и квалитетније 
паркирање. У другој фази поставили смо бехатон 
на целом простору, са четири површине за 
паркирање које су обележене вертикалном и 
хоризонталном сигнализацијом.  Пуштањем 
овог паркинга у функцију у значајној мери смо 
смањили вишегодишњи недостатак паркинг места 
у централном делу града и растеретили околна 
паркиралишта. Посебна погодност за кориснике је 
што на овом паркиралишту важи и дневна паркинг 
карта.
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 ЈКП „Паркинг сервис”, после финансијске консолидације и 
рационализације потрошње и трошкова, у ситуацији је да може из 
сопствених средстава да финансира уређење појединих паркинг 
простора у граду и да на тај начин подигне квалитет паркирања 
наших суграђана. 

Децембар 2017. године обележио је почетак радова на 
реконструкцији паркинг места на Булевару ослобођења. И 
поред недостатка паркинг простора грађани су нека паркинг 
места избегавали, плашећи се да не оштете своје аутомобиле.  
Реконструкција је у првој фази обухватила уређење паркинг места 
од Булевара Јаше Томића до Булевара краља Петра Првог, са десне 
стране. Почетком априла 2018. године настављени су, а крајем истог 
месеца и завршени радови на реконструкцији паркиралишта на 
истом потезу, са леве стране. Оштећења изазвана деловањем 
коренског система дрвећа, као и оштећења настала услед 
атмосферских прилика санирана су у потпуности на 350 паркинг 
места.

  Септембар 2018. године обележили 
су радови на паркиралишту у 
Стражиловској улици. „Паркинг сервис“, 
из сопствених средстава, новим 
бехатоном уредио је паркиралиште 
на потезу од Булевара цара Лазара 
до Радничке улице, а оборени су 
и ивичњаци, да би се на тај начин 
омогућио лакши и безбеднији прилаз 
паркинг местима.
Захваљујемо се суграђанима на 
стрпљењу које су показали током 
извођења радова -  вредело је, јер 
смо сви добили леп и уређен паркинг 
простор.

  „Паркинг сервис“ је крајем августа 
и у септембру  2018.  године санирао 
паркиралиште у Тургењевој улици,  
капацитета 320 паркинг места.  
Услед деловања коренског система 
дрвећа дошло је до оштећења, која су 
отежавала паркирање.

Уређењем ових паркинг места 
омогућили смо грађанима да на 
безбедан начин паркирају своја возила.
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  Од јула 2019. 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.

  Након опсежних радова, који су извођени током топлих летњих и јесењих дана 2019. године, 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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 Капацитет паркиралишта код главног улаза на „Штранд“ 
(код окретнице аутобуса) је 200 паркинг места. Радови на овој 
локацији извођени су у две фазе. Крајем децембра 2019. године 
реконструисан је коловоз унутар паркиралишта, уградњом 
нових ивичњака и асфалтирањем саобраћајница, а другој фази, 
која је завршена крајем маја 2020. године, уређена су паркинг 
места уградњом бетонских растер плоча. Након изведених 
радова добили смо леп и уређен простор, на самом улазу на 
једну од најлепших плажа на Дунаву.

 Капацитет новоизграђеног паркиралишта у Радничкој улици је 94 паркинг места. Урађена је комплетна 
инфраструктура: изграђена је атмосферска канализација, постављена јавна расвета, уређене зелене површине, 
а поставили смо и држаче за бицикле. Радили смо и у време ванредног стања - нисмо прекидали са радом како 
бисмо испунили обећање да ћемо на овој локацији изградити савремено и лепо паркиралиште. Ова локација је 
веома атрактивна и привлачна за паркирање, у непосредној близини је вртић, близу је и СПЕНС, што све говори 
да је труд који смо уложили имао и велико оправдање и сврху. Надамо се да смо изградњом овог паркиралишта 
испунили очекивања наших суграђана, на радост свих оних који буду користили овај простор.
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 Због радова на реконструкцији 
водоводне и канализационе 
мреже, који се изводе на Подбари, 
онемогућен је саобраћај у неколико 
улица, што за последицу има и 
мањи број паркинг места. У жељи да 
станарима наведених улица олакша 
паркирање, ЈКП „Паркинг сервис” је 
крајем фебруара ове године у Улици 
Душана Васиљева, на потезу између 
Средњошколског дома „Бранково 
коло” и Основне школе „Ђура 
Даничић”, један запуштен простор 
зарастао у шибље, препун отпада 
и шута, претворило у привремено 
паркиралиште, које ће грађани 
моћи да користе док трају радови у 
овом делу града.

„Због радова који се изводе на 
Подбари, а у плану су и озбиљни 
радови у Улици Марка Миљанова, 
желели смо да олакшамо паркирање 
нашим суграђанима и зато смо 
уредили овај простор који је био 
више него запуштен. Као градско 
комунално предузеће ми смо у 
служби грађана и желимо да, где год 
је то могуће, олакшамо свакодневни 
живот наших суграђана. Овим 
радовима смо од једне урбане 
„џунгле” направили привремено 
паркиралиште, које није у зони 
наплате и које ће омогућити 
грађанима да пронађу паркинг 
место”, изјавио је Стеван Лугоња, 
директор ЈКП „Паркинг сервис”.

 Крајем маја почела је 
изградња паркиралишта на 
Тргу Коменског. 
Приликом изградње биће 
oчувана зелена површина, а 
поред 50 паркинг места биће 
изграђен и тротоар и један 
део саобраћајнице, односно 
коловоза. Рок за завршетак 
радова је 90 дана.

 Услед деловања коренског 
система дрвећa и атмосферских 
прилика, дошло је до оштећења 
на паркиралишту у Панчевачкој 
улици. Санација подразумева 
подизање тзв. газеће површине 
(бетонских  елемената  „меба”) 
на простору од око 800 m2, 
третирање коренског система 
стабала, а затим и замену 
оштећених бетонских елемената 
новим.
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  Поред два „паук” возила која су набављена током 
2013. и 2014. године (велики „паук” DAF са дизалицом 
”Palfinger” и „мини-паук” марке RENAULT 6.5 D), у априлу 
2017. године стигао је и „мини-паук” марке ”IVECO Daily” 
35 C13, који је  намењен за интервенције у уским улицама. 
У овој години набављен је још један велики „паук” - IVECO, 
са ”Palfinger” дизалицом.
Такође, 2017. године купљен је и посипач за интервентно 
посипање соли марке ”Rasco Junior”, а 2019. године и 
још један посипач, мањих димензија (капацитета 500 
kg), чија је намена одржавање саобраћајних површина 
у зимским условима. Једноставном монтажом на мања 
теретна возила могуће је приступити релативно уским 
градским просторима и ефикасно извршити посипање 
соли у неприступачним подручјима.  
Током 2019. године набављено је ново теретно возило 
„путарац” марке ”IVECO”, носивости 1.225 kg, које 
може да прими 6 путника. „Поновили” смо се и новим 
комбинованим возилом ”DACIA DOKKER”, којим могу 
да се превозе путници, али и одређене врсте терета. 
Набављена је и приколица за трактор, а наш возни парк  
богатији је и са  два путничка возила ”DACIA SANDERO”.
Подмлађивање возног парка набавком нових возила 
значајно је смањило трошкове одржавања и повећало 
поузданост и оперативност Службе за транспорт и 
Службе за одржавање паркиралишта.

  У циљу рационализације и унапређења 
пословања, 2016. и 2017. године увели смо 
аутоматску наплату паркирања у гаражи код 
СНП-а и на затвореном паркиралишту код 
Института у Сремској Каменици.

Овај систем омогућава једноставну, 
аутоматизовану контролу уласка/изласка, 
као и наплату паркирања на затвореним 
паркиралиштима. Предности система 
су ефикаснија наплата паркирања и 
боља контрола пролаза, уз минимално 
задржавање возила на рампама и повећану 
сигурност.

 У сарадњи са „Procredit” банком, на 
паркинг месту на Булевару цара Лазара 7б, у 
децембру 2017. године поставили смо први 
пуњач за електричне аутомобиле у граду. 
Коришћење пуњача бесплатно је за све 
кориснике.

„Паркинг сервис“ је у много чему, а пре 
свега у информационим технологијама, 
био  покретач многих иновација. Иако се 
то можда сада чини далеко, електрични 
аутомобили су будућност саобраћајне 
индустрије и можемо очекивати све више 
оваквих возила на улицама нашег града.

 У овој години представили смо нову 
могућност информисања на интернет 
презентацији Предузећа, која се односи на 
возила уклоњена на основу саобраћајног 
прекршаја.

Kликом на Да ли је „паук” однео моје возило? 
и уносом регистарске ознаке аутомобила, 
могуће је добити информацију да ли се 
оно налази на депоу нашег Предузећа у 
Улици Филипа Вишњића 47, чиме власник 
аутомобила избегава контакт телефоном 
или одлазак до Предузећа.
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  Афирмацијом ”NS bike“ система и популаризацијом 
алтернативног превоза у граду, утичемо   на свест људи 
да више користе и сопствене бицикле. Наставили смо са 
уређењем нових паркиралишта за бицикле, широм Новог 
Сада: Булевар ослобођења (код бројева 8, 18 и 32), Улица 
браће Рибникар бр. 8 (”Credit Agricole” банка), Житни трг 
бр. 1 (код зграде РФЗО), Улица Жарка Зрењанина бр. 2 (код 
Скупштине Града), Бановински пролаз (код Скупштине АП 
Војводине), Улица Игњата Павласа бр. 3 (код зграде Радио 
Новог Сада), Сутјеска улица бр. 3 (код Суда), Улица војводе 
Путника бр. 2 (Удружење бораца), Трг републике бр. 18 
(Рибља пијаца), Улица Душана Даниловића бр. 2 (Градска 
библиотека), код ОШ „Ђорђе Натошевић“, ОШ „Петефи 
Шандор, у Поштанској улици, на новом паркиралишту 
у Радничкој улици, у насељу Југовићево... И на овим 
локацијама постављен је видео надзор, а коришћење 
паркиралишта je неограничено и бесплатно.
У одређивању локација, на којима је најпотребније 
и најфункционалније поставити држаче за бицикле, 
прихватили смо предлоге и сугестије наших грађана, 
тако да тренутно на преко 100 локација имамо више од 
1.000 држача. Ових предлога има још, тако да ћемо и у 
наредном периоду наставити са овом праксом.

 Поред постојећих једанаест ”NS bike” станица код 
Штранда, СПЕНС-а, Железничке станице, у Кампусу 
Универзитета, код гараже код Српског народног 
позоришта, у Руменачкој улици (код „АБЦ центра”), на 
Новом насељу (Булевар Јована Дучића), на Лиману 3 (код 
Дома здравља и код зграде НИС-а),  у Петроварадину 
(Прерадовићевa улица, код поште), на Београдском кеју, 
отворенe су четири нове бициклистичке станице: на 
Детелинари (угао улица Корнелија Станковића и Миленка 
Грчића), у Футошкој улици (преко пута касарне „Др 
Арчибалд Рајс”), на Телепу (Булевар патријарха Павла) и на 
Роткварији (Булевар краља Петра Првог). Такође, ”NS bike” 
систем је обогаћен и са 50 нових, брендираних, бицикала.
Модернизовали смо систем увођењем андроид 
апликације, која садржи информације о локацијама 
станица за изнајмљивање, преглед броја тренутно 
расположивих бицикала, као и број слободних места 
за раздуживање бицикала за сваку од станица, у 
реалном времену. Такође, корисницима смо омогућили 
да се определе за сезонску претплату, односно да по 
популарној преплатној цени свакодневно изнајмљују 
бицикле у трајању од два сата.
Са 15 станица „NS bike” је постао озбиљан систем 
алтернативног превоза у граду, o чему  говоре и подаци 
да се регистровало више од 5.000 корисника, а бицикли су 
у сезони изнајмљивани више од 20.000 пута.



Служба за
односе са јавношћу

Филипа Вишњића 47
21101 Нови Сад, Србија

www.parkingns.rs


