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РЕЧ УРЕДНИКА
Нико није могао ни да замисли да ћемо се, поред основне 
делатности, готово целе ове године бавити заштитом 
од вируса, да ће нам главна тема бити дезинфекциона 
средства, да ћемо бити под маскама и да ћемо се, уз мерење 
температуре, стално питати јесу ли сви здрави и да ли је неко 
од данас у изолацији. Али, шта је-ту је и те ствари не зависе 
од нас, наше је да својом дисциплином и свешћу урадимо све 
да овој наопакој и опакој епидемији некако станемо на пут. 
Али и поред тога, од марта ове године урадили смо много 
битних ствари, нашим суграђанима на многим локацијама 
у граду омогућили смо боље и квалитетније паркирање. На 
страницама овог броја наших новина читаћете и видећете 
како изгледа једно од најлепших паркиралишта у граду 
у Радничкој улици, како то сада изгледа на „Штранду“, о 
Тргу Коменског да и не говоримо, а на самом крају године 
завршено је и паркиралиште на Булевару краља Петра Првог. 
И штошта још: привремена паркиралишта у Душана Васиљева 
и Косовској, па све до новог „паука“ који је обогатио наш 
возни парк. Све ово се одвијало у отежаним и ограниченим 
условима, али је дало и резултате.
У овом броју представљамо вам Службу за продају, али и нашу 
хероину из Буковца, која се поред посла контролора бави 
још многим лепим и хуманим акцијама. Да, треба да будемо 
поносни што у времену отуђења и разних ограничења међу 
нама живе и раде такви људи, спремни да помогну.
Све остало што нисам поменуо наћи ћете на страницама 
овог броја, 23. по реду, у ево већ шеснаестој години нашег 
постојања. На крају опет морам да се вратим на стварност, 
на маске, на мере опреза, на наш живот који се променио 
и који од нас захтева неке друге особине и другачије 
понашање. Људи су највећи ресурс, они су најважнији. Све 
можемо променити, достићи, надокнадити, само не људе. 
Будимо дисциплиновани, поштујмо мере и чувајмо и себе 
и друге. Таквим односом према реалности уђимо у следећу 
2021. годину, у жељи да све ово престане, па да се дружимо, 
радимо, обележавамо и Дан Предузећа и 8. март и све редом. 
Свима желимо све најбоље, вама и вашим породицама.

Слике и прилике

НОВИ „ПАУК”
Подмлађивање возног парка набавком нових возила 
значајно смањује трошкове одржавања и повећава 
поузданост и оперативност Службе за транспорт, 
па је тако у августу ове године набављено још једно 
„паук” возило – марке IVECO, са ”Palfinger” дизалицом.

НАЈБОЉИ РАДНИЦИ
За раднике који су у 2019. години остварили најбоље резултате у обављању 
радних задатака, директор Предузећа Стеван Лугоња, 27. јануара 2020. године, 
организовао је пријем. Том приликом директор Лугоња захвалио се присутним 
радницима и истакао да будућност стабилног пословања Предузећа почива на 
савесном раду и доприносу свих запослених.
Награђени су: Милослава Мадацки (контролор паркирања), Mилутин Срдановић 
(контролор паркирања), Марко Бјелобрк (контролор паркирања), Далибор 
Поповић (контролор паркирања), Мирослав Крајчик (возач „паука”), Владимир 
Ханак (пратилац „паука”), Душко Ракић (руковалац грађевинским машинама) и 
Роберт Хорват (радник на одржавању паркиралишта и електричних уређаја).
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Година за нама је била тешка, непредвидива и пуна 
изазова. Како оцењујете 2020. годину у раду нашег 
Предузећа?
На крају смо једне, по свему необичне и тешке године, године 
у којој смо од њеног почетка били на великим искушењима, 
пред великим организацијским проблемима и наравно пред 
здравственим неизвесностима и непознаницама. Мене лично, 
а у односу на наше Предузеће, ова година највише подсећа на 
2013-2014. годину, када је финансијска ситуација, захваљујући 
задужењима која су направљена у претходном периоду, 
била више него тешка, чак веома ризична за ликвидност 
Предузећа. И тада, као и сада, одговорним понашањем 
успели смо да изађемо из кризе. Уз наш труд, уз разумевање 
озбиљности ситуације, верујем да ћемо и ова финансијска 
искушења пребродити. Што се тиче епидемије волео бих 
да ову годину заборавимо што пре и да се оваква никада не 
понови а опет, што се тиче неких резултата и послова које смо 
уз све тешкоће ипак успели да урадимо, волео бих да неке 
резултате поновимо. Желим да пре свега сачувамо здравље 
људи у будућем периоду, у наредној години, јер људи су нам 
најјачи и најважнији ресурс. Предузимамо све мере заштите и 
безбедности, а опет смо имали један број оболелих радника - 
неки су још увек на лечењу и у изолацији, а неки се, на сву срећу, 
враћају нормалним активностима. Уз дезинфекцију и возила 
и просторија Предузећа, уз предузимање свих мера заштите, 
чак и више од тога, опет се дешавају ствари које не зависе 
само од нас и од наше организације. Ево док разговарамо, 
имамо алармантно стање у нашој „паук“ служби, где имамо 
велики број оболелих, а свакако морамо организовати посао 
да све функционише. То су тешке и непредвидиве ситуације са 
којима се суочавамо и које морамо решити и победити.
Уз све ове потешкоће које су нас задесиле, а не треба заборавити 
да паркирање нисмо наплаћивали скоро два месеца, што је 
био велики удар на наше финансијско стање, успели смо да 
све обавезе према запосленима испунимо. Ту мислим и на 
редовне плате, као и на солидарну помоћ коју смо у неколико 
рата успели да исплатимо и да ту обавезу испоштујемо до 
краја. То није било нимало лако, али сам задовољан када су 
и радници задовољни, када могу, растерећени, да испуњавају 
своје радне задатке.

Шта је оно што бисте волели да се понови из ове „чудне“ 
године? 
У време ванредног стања, када су нам услови за рад били 
ограничени, градили смо и изградили једно од најлепших 
паркиралишта у граду, паркиралиште у Радничкој улици. На 
месту привременог паркиралишта, простора који није био 
репрезентативан, направили смо лепо, модерно, саобраћајно 
безбедно, паркиралиште од скоро 100 паркинг места. На том 
простору је урађена и атмосферска канализација, осветљење, 
озелењавање, све што треба да има један модеран  паркинг. Не 
бисмо то могли да урадимо да нисмо имали велику подршку 
Града. Дуго се радило, неколико година, на припреми овог 
пројекта, на решавању папирологије, измене регулационог 
плана, планирања средстава и свега оног што је довело до 
финалне реализације. То бих волео да се понови. Такође, 
урадили смо велики посао на паркиралишту код „Штранда“ 
- најлепша плажа на Дунаву добила је 200 паркинг места, 
чиме смо омогућили свима да се лепо, културно и безбедно 
паркирају. Реконструисано је и паркиралиште на Тргу 
Коменског, на простору који је просто „тражио“ уређење и 
реконструкцију, где је изграђено 50 нових паркинг места. 
Знате и сами да су се изводили велики радови и уређење 

Улице Марка Миљанова, а за време тих радова суграђани 
који живе у том делу града имали су проблем где да паркирају 
аутомобиле. У жељи да помогнемо уредили смо простор 
у Улици Душана Васиљева и омогућили грађанима да се 
паркирају на привременом паркиралишту, које није под 
наплатом, а решава свакодневне проблеме. Нешто касније 
смо уредили и привремено паркиралиште у Косовској улици 
са преко 150 паркинг места, које такође није под наплатом. У 
време док су се изводили ови радови успели смо да завршимо 
реконструкцију паркиралишта у Панчевачкој улици, а 
недавно је завршена и изградња паркиралишта на Булевару 
краља Петра Првог, на броју 28, где смо урадили, поред 
паркиралишта од 50 паркинг места, коловоз-саобраћајницу 
и тротоар. Све ово што сам набројао волео бих да поновимо 
у наредном периоду, јер су то послови од којих ће наши 
суграђани имати користи и што ће, макар мало, ублажити 
недостатак паркинг простора.

„Паркинг сервис“ може да се похвали и ИТ решењима 
којима су нашим суграђанима олакшане неке услуге које 
им Предузеће пружа?
Ову годину смо почели са једном веома важном апликацијом, 
а то је електронски начин плаћања годишње станарске 
паркинг карте. Та могућност управо сада долази до изражаја, 
надам се да ће је наши суграђани максимално искористити и 
да ће се на тај начин спречити гужве и редове на благајни, а 
самим тим смањити ризик од преношења и ширења вируса. 
Користим прилику да апелујем на станаре да искористе овај 
електронски начин плаћања, како би помогли и себи и нашим 
радницима. Још једна важна информација која се налази на 
нашем сајту, а коју грађани могу да користе, је и апликација 
„Да ли је ‚паук’ однео моје возило?“. Возачи који су направили 
саобраћајни прекршај могу проверити да ли им је возило 
уклоњено, чиме се избегава контакт телефоном или одлазак 
до Предузећа.

После једне тешке и непредвидиве године, какви су 
планови за наредну 2021. годину?
После никада теже године, у сваком смислу, планирамо 
реализацију неколико нових пројеката, али знате како - сви 
планови зависе од могућности и средстава које ћемо моћи 
да издвојимо, а ова година нас је научила да многе ствари 
могу да утичу на реализацију планираног. Планирамо и поред 
ситуације у којој се налазимо, радићемо и трудићемо се као да 
ништа не може да утиче на нас. Са оптимизмом и дисциплином 
која нам је потребна више него икада урадићемо оно што 
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Стеван Лугоња, директор ЈКП „Паркинг сервис“ 
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О тренутним активностима и будућим плановима Удружења 
паркиралишта Србије (УПС) разговарали смо са Раденком 
Вуковићем, председником Управног одбора Удружења

Удружење паркиралишта Србије окупља предузећа 
која се баве паркирањем и решавањем овог урбаног 
проблема у својим срединама. Организовали сте и многе 
акције на ову тему. Које су тренутне активности УПС?

С обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију, током 2020. 
године рад Удружења је, на жалост, био условљен поменутим 
околностима, тако да смо били принуђени да откажемо низ 
значајних активности - организацију Скупштине Европске 
паркинг асоцијације која је била заказана за септембар 
2020. године, све активности везане за кампању „Аутомобил 
паркирај, околину сачувај”, као и редовну годишњу 
конференцију о паркирању ПАРкон 2020. Наше активности 
током ове године углавном су биле усмерене у правцу пружања 
институционалне подршке чланицама, у комуникацији са 
надлежним институцијама, у циљу обезбеђивања финансијске 
и правне помоћи. Тренутно су актуелне активности везане 
за набавку и дистрибуцију паркинг карата за особе са 
инвалидитетом за 2021. годину, као и утврђивање циљева и 
планова активности за 2021. годину.

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је важан члан УПС, како 
видите наш допринос и улогу у УПС?
ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад, као предузеће које се дуги низ 
година успешно бави делатношћу паркирања у средини са 
високим степеном урбанизације као што је Нови Сад, својим 
активним учешћем у нашим пројектима значајно доприноси 
раду Удружења. Подсетићу да је наша еко кампања „Аутомобил 
паркирај, околину сачувај” успешно стартовала пре две 
године из Новог Сада, али постоји и низ других пројеката 
који су успешно реализовани у сарадњи са колегама из ЈКП 
„Паркинг сервис“ Нови Сад. Осим поменутог, господин Стеван 
Лугоња, директор ЈКП „Паркинг сервис” Нови Сад, члан је УО 
Удружења и својим ангажовањем даје свој лични допринос 
у раду Удружења паркиралишта Србије. Надам се да ће се 
сарадња наставити и убудуће и да ћемо успешно сарађивати 

у новим пројектима који су предвиђени у наредном периоду.

Сваке године одржава се конференција која се бави 
проблемом паркирања, са разних аспеката, популарни 
ПАРкон. Како и колико теме и решења, која се дају на једној 
оваквој стручној конференцији, утичу на побољшање 
квалитета паркирања и неопходност свакодневног 
решавања овог проблема?
У складу са убрзаним техничким и технолошким развојем 
друштва на глобалном плану и делатност паркирања снажно 
је захваћена овим процесима, што захтева интезивно  
праћење светских трендова и нових технолошких решења. 
У том смислу, свака прилика за размену искустава, знања и 
технолошких иновација драгоцена је и у циљу унапређења 
међусобне сарадње. ПАРкон конференција је догађај од 
регионалног значаја, окупља велики број учесника и увек 
се трудимо, у сарадњи са организаторима, да буде тематски 
атрактивна. Јако је важно за развој делатности паркирања код 
нас да постоји могућност да се једном годишње презентују 
актуелности и иновације из ове области. Осим актуелних 
тема ПАРкон конференција значајно доприноси умрежавању 
и пословном повезивању великог броја људи, што је свакако 
њен највећи потенцијал.
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планирамо и што је потребно свима нама који живимо и радимо 
у нашем Новом Саду. Изградићемо паркиралиште на Булевару 
краља Петра Првог (код кућног броја 71), а изводићемо и 
радове на паркингу у Улици др Лазе Станојевића, у дворишту 
Скупштине Града - већ дужи временски период смо спремали 
реализацију овог пројекта, сада су се стекли услови да и 
то урадимо. Пре две године започели смо реконструкцију 
паркинг места на Булевару ослобођења, у наредној години 
настављамо тај посао на потезу од Булевара краља Петра 
Првог до раскрснице са улицом Пап Павла и Новосадског 
сајма. Ова година је прошла без нове „НС бајк“ станице, из 
већ поменутих разлога, у наредној планирамо изградњу још 
једне, шеснаесте по реду. Желимо да наставимо промоцију 
алтернативног превоза у граду, који је веома важан из много 
разлога. Надам се, а на добром смо путу, да реализујемо 
сопствени пројекат електронске контроле  плаћања паркинга 
и непрописног паркирања аутомобила. То ће бити ефикасан 
и веома рентабилан начин контроле, који ће у много чему 

побољшати ефикасност рада. Радићемо и на ефикаснијој 
унутрашњој организацији Предузећа. Лично мислим, а 
после спроведених анализа, да ћемо у наредном периоду 
реорганизовати нашу Службу транспорта, тј. „паук“ службу, 
како бисмо побољшали њен рад и том ефикасношћу били на 
услузи наших суграђана. Желим да будемо бржи, ефикаснији 
и видљивији у свакодневном извршавању задатака у граду. 
Надам се да ћемо у наредној години реализовати набавку 
камиона са дизалицом-краном, који ће нам олакшати 
свакодневне задатке Службе за одржавање, а и свих послова 
који се од нас очекују у току године.
На крају, желео бих да замолим све наше раднике да се 
придржавају мера заштите, да чувају себе, своје колеге и 
своје породице, да издрже до краја и да победимо ову веома 
озбиљну и несвакидашњу болест. Желим им много здравља, 
пре свега, много среће њиховим најближим и да у кругу својих 
породица прославе све предстојеће празнике. Срећна НОВА, 
у свему нова година.
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УСПЕШНА САРАДЊА И РАЗМЕНА ИСКУСТАВА

ТЕШКА ГОДИНА ЗА НАМА,  
ПРЕД НАМА НОВИ ИЗАЗОВИ



О раду Службе за продају разговарамо са Владимиром 
Кандрачем, руководиоцем службе

Служба за продају представља важан сегмент у 
раду Предузећа. Како оцењујете комуникацију са 
корисницима наших услуга и да ли, евентуално, у раду 
наилазите на неке проблеме?
Служба за продају је задужена за продају паркинг картица 
правним лицима и предузетницима (златне и сребрне 
паркинг картице) као и „греб-греб” паркинг карата, преко 
наших пословних сарадника са којима закључујемо 
уговоре о дистрибуцији. Такође, склапају се и уговори 
за коришћење услуге „старт-стоп” апликације и пружа 
неопходна подршка корисницима. У сарадњи са Градском 
Управом за саобраћај и путеве издајемо и налепнице за 
коришћење такси стајалишта. У последње време трудимо 
се да пословање што више пребацимо у електронску сферу, 
како би у што краћем року и на што једноставнији начин 
одговорили корисницима наших услуга.

Колико сарадња са осталим службама у Предузећу утиче на реализацију послова ваше Службе?
Успешно пословање Предузећа подразумева сарадњу са свим службама, па тако истичем сарадњу са Службом за 
рачуноводство и финансијску оперативу, Службом за набавке и у оквиру ње сарадњу са нашим магационерима који издају 
робу и воде евиденцију о стању паркинг карата, Службом за односе са корисницима, као и службама за информационе 
технологије и информациону инфраструктуру. Све ове службе на свој начин доприносе остваривању задатих планова 
Службе за продају.

Од прошле године ЈКП „Паркинг сервис” поклања „беби” паркинг карте родитељима новорођене деце. Какво 
је интересовање наших суграђана?
Родитељи су са радошћу примили вест о овом поклону нашег предузећа, који ће им умногоме олакшати паркирање у 
граду. Циљ акције је да се родитељима олакша паркирање приликом посета педијатру и обављању редовних контрола и 
других обавеза које их очекују у првих годину дана родитељства. Нема лепшег осећаја од тога да је у наше животе дошао 
нови члан породице, да смо добили дете. На овај начин желели смо да изађемо у сусрет родитељима и да им поклонимо 
30 сати бесплатног паркирања.

Када је пре пет година почела да ради у „Паркинг сервису“ многи од нас нису знали да 
је Драгана Амиџић не само контролор, већ жена борац, жена хуманитарац, жена-змај.

Драгана је самохрана мајка двоје деце, посвећена до краја свом Страхињи и Жељани, 
која је, док смо разговарали, гле чуда, јавила да је освојила сребрну медаљу у боксу 
на Европском првенству. Жељана има само петнаест година. Познавајући Драгану, 
не чуде ни успеси њене ћерке. Шта то све ради Драгана, чиме се бави и зашто нам је 
занимљива?
Нашу пажњу ова жена скренула је када је у време ванредног стања и почетка борбе 
са пандемијом, са својим другарицама и пријатељицама почела да шије маске и да их 
дели нашим суграђанима. Питамо је шта сада раде ове вредне жене, Драгана каже: 
„Настављамо наш хуманитарни рад, ово је само почетак. Још нисмо регистровале 
Удружење жена, али то нас не спречава да радимо. Активно учествујемо у акцији 
да помогнемо нашој деци: Лани, Оливеру, Мињи... и нећемо стати док не скупимо 
потребна средства. Имамо још много планова за Удружење, време је пред нама, па се 
надам да ћемо много тога урадити и остварити и помоћи многим људима у различитим 
ситуацијама. Нема лепшег осећаја од тога да сте некоме помогли. То ме чини срећном 
и испуњеном.”
Посао, породица, хуманитарни рад... Али то није све. Драганина љубав је и фолклор. 
Питамо од када? „Тридесет година сам ја у свету фолклора, моје фолклорно друштво је 
КУД „Милица Стојадиновић Српкиња“. Сада сам у Управи друштва и покушавам да свој 
допринос дам на други начин. Има ли ишта лепше него видети ову децу како играју и 
како негују и чувају нашу традицију, на овај начин? Фолклор се не игра, фолклор се 
воли”, каже Драгана.
Цео живот сам у Буковцу, каже Драгана. А ми додајемо: у Буковцу је све под окриљем Милице Стојадиновић Српкиње - ево 
жене која својим радом, начином живота, преданошћу послу, породици којој припада и великом друштву хуманитараца, 
стаје под тај ореол Српкиња.
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КОРИСНИЦИ СУ НА ПРВОМ МЕСТУ

5

ЖЕНА БОРАЦ, ЖЕНА ХЕРОЈ

ПРЕДСТАВЉАМОпредстављамо



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 у 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.
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НОВИ ПАРКИНГ КОД ГЛАВНОГ УЛАЗА НА „ШТРАНД“

радовиРАДОВИ



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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НОВИ ПАРКИНГ У РАДНИЧКОЈ УЛИЦИ

РАДОВИрадови



Крајем маја почела је изградња паркиралишта на Тргу Коменског. Након завршетка радова који су 
завршени пре предвиђеног рока од 90 дана, паркиралиште су половином јула обишли Милош Вучевић, 
Градоначелник Града Новог Сада, Владимир Стојковић, члан Градског већа задужен за комуналне послове 
и Стеван Лугоња, директор ЈКП „Паркинг сервис” Нови Сад. Новоизграђено паркиралиште располаже са 
60 паркинг места, oбновљена је дотрајала водоводна мрежа, изграђена је нова саобраћајница, као и 
тротоари, а oчувана је и постојећа зелена површина.
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ТРГ КОМЕНСКОГ

радовиРАДОВИ



Услед деловања коренског система дрвећа и атмосферских прилика, дошло је до оштећења на паркиралишту у Панчевачкој 
улици. Санација je подразумевала 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. Такође, извели смо и 
радове на санацији паркиралишта у Даничићевој улици. Дугогодишња експлоатација и атмосферске прилике утицале су 
на девастацију и стварање улегнућа на каменим коцкама (тзв. „римска калдрма”)

У септембру и октобру месецу уредили 
смо привремено паркиралиште 
површине 1.500 квадратних метара, 
код објекта ЈКП „Новосадска топлана” 
у Косовској улици. Радило се о 
запуштеном простору који је зарастао у 
шибље, препуном отпада, шута и смећа. 
Због радова који се изводе у овом 
делу града, желели смо да олакшамо 
паркирање нашим суграђанима и да 
уређењем овог простора проширимо 
паркинг капацитете. Ово привремено 
паркиралиште није у систему наплате 
паркирања.

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 су извођени на Подбари, 
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”.
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САНАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ

РАДОВИрадови

КОСОВСКА УЛИЦА

ПАНЧЕВАЧКА И ДАНИЧИЋЕВА УЛИЦА

УЛИЦА ДУШАНА ВАСИЉЕВА



Након обимних радова, који су извођени у октобру и новембру и завршени у предвиђеном року, пуштено 
је у рад паркиралиште на Булевару краља Петра Првог, код кућног броја 28. Радови су подразумевали 
реконструкцију 50 паркинг места, као и 1.200 квадратних метара коловоза и тротоара.

Стеван Лугоња, директор ЈКП „Паркинг сервис”, приликом обиласка обновљеног паркиралишта, изјавио 
је: „‚Паркинг сервис’ у континутету уређује и гради нова паркиралишта у граду. Након новог паркиралишта 
у Радничкој улици, уређења паркиралишта на Штранду и на Тргу Коменског, на Булевару краља Петра 
Првог број 28 реконструисали смо 50 паркинг места. Осим паркиралишта урађен је и тротоар, као и 
приступна саобраћајница. Уз општи, рекао бих и хронични, недостатак паркинг простора настојимо да, 
уз преуређење и другачију организацију, грађанима омогућимо више паркинг места и на постојећим 
локацијама. У ово паркиралиште уложили смо сопствена средства, у жељи да станарима, као и свима 
онима који посећују овај део града, омогућимо лакше, брже и квалитетније паркирање. Надам се да 
ћемо, у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом, следећу годину почети као што завршавамо 
ову, која је била веома тешка и непредвидива: изградњом нових паркиралишта и гаража, уређењем и 
реорганизацијом постојећих, на добробит свих нас.”
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РАДОВИрадови

БУЛЕВАР КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ
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Наставили смо са уређењем нових 
паркиралишта за бицикле – у 
протеклом периоду поставили смо 
око 150 држача на, између осталих, 
следећим локацијама: Улица 
Радничка (код кућног броја 18 (код 
вртића)), Трг Коменског (код вртића), 
Булевар ослобођења (код кућног 
броја 71 (између „Србијагаса” и зграде 
БИА)), Булевар краља Петра Првог 
(испред Средње машинске школе), 
Булевар ослобођења (између Улице 
Пап Павла и „Дневника”), у дворишту 
Основне школе „Соња Маринковић”, 

у оквиру Фудбалског центра „Вујадин 
Бошков”, Трг Галерија (испред 
Спомен-збирке Павла Бељанског), 
Улица Модене (код кућног броја 7, 
код Пореске управе). У одређивању 
локација, на којима је најпотребније 
и најфункционалније поставити 
држаче за бицикле, прихватили смо 
предлоге и сугестије наших грађана, 
тако да тренутно на око 150 локација 
постоји више од 1.000 држача. Ових 
предлога има још, тако да ћемо и 
у наредном периоду наставити са 
овом праксом.

Крајем јуна, на Тргу слободе одржан је „Сајам 
аутомобилчића”, трећи по реду. У организацији Савеза 
возача Новог Сада, у сарадњи са Савезом возача 
Војводине и уз подршку Градске управе за привреду 
и Градске управе за саобраћај, представило се више 
од 20 излагача са преко 15.000 експоната. Најмлађи 
су имали прилику да виде специјална возила, попут 
ватрогасног, „паука”, возила ЈКП „Пут”, Саобраћајне 
полиције, организоване су ликовне радионице, 
анкете о безбедности у саобраћају, наградне игре... 
Представници Ауто-мото клуба „Ветеран” на Трг 
слободе довезли су око 20 олдтајмера, који су 
атмосфери Сајма дали посебан печат. „Идеја Сајма 
је промоција колекционарства кроз забаву, али и 
едукацију о безбедности у саобраћају, пре свега, наших 
најмлађих учесника. Излагачи су дошли из неколико 

градова Србије, а нажалост, због целе ситуације, наши 
пријатељи из Хрватске и Мађарске су одлучили да ипак 
не присуствују манифестацији. Ипак, надамо се да ћемо 
догодине заузети цео трг и направити једну велику 
регионалну манифестацију од значаја у тој области”, 
истакао је организатор манифестације Марко Топо, 
председник Савеза возача Војводине.

Друга „Ауто-мото берза” одржана 
је на „Новосадском сајму”, од 2. 
до 4. октобра. Манифестацију је 
организовао Савез возача Војводине, 
а на око 16.000 квадратних метара 
излагачког простора посетиоцима 
је презентована богата понуда 
половних аутомобила и ауто-мото 
опреме, изложба олдтајмера, 
модификованих возила, берза 
макета и играчака аутомобила. 
У духу развоја и афирмације 
догађаја у области аутомобилизма 
и саобраћаја, а по угледу на 
европске и светске манифестације, 
Ауто-мото берза по садржају и 
квалитету парира сајмовима и 

сличним догађајима. „Цео програм 
је у односу на претходну годину 
значајно побољшан, сви сегменти 
су задржани. Ставили смо акценат 
на тјунинг и стајлинг, како бисмо пре 
свега мотивисали омладину, дали им 

шансу да покажу шта они то раде са 
аутомобилима и како размишљају 
у саобраћају”, истакао је Марко 
Топо, председник Савеза возача 
Војводине.

ДРУГА АУТО-МОТО БЕРЗА НА „НОВОСАДСКОМ САЈМУ”

НОВА ПАРКИРАЛИШТА ЗА БИЦИКЛЕ

АКТИВНОСТИактивности

ТРЕЋИ САЈАМ АУТОМОБИЛЧИЋА



ЗИМСКА СЛУЖБА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС”

Дезобаријере које су постављене на улазима зграда у Новом Саду представљају прву линију одбране, односно прву 
линију дезинфекције којом се спречава уношење и ширење заразе у објектима. Свакодневно, више од 20 радника 
ЈКП „Паркинг сервис“, у зависности од дневног плана, достављало је и доставља управницима стамбених зграда (у 
више од 4.500 зграда) преко 500 литара дезинфекционих средстава намењених за пуњење дезобаријера. Радници су 
организовани у више екипа, који покривају различите делове града. Сарадња са управницима зграда је одлична, а 
наши радници у најкраћем могућем року обављају и допуну средстава.

Почетком новембра, члан Градског већа задужен за саобраћај и путеве Александар Кравић, члан Градског већа 
задужен за комуналне послове Здравко Јелушић и помоћник Градоначелника Новог Сада Владимир Стојковић 
присуствовали су смотри механизације JКП „Паркинг сервис”, за обављање послова из Програма рада Зимске 
службе.
Радослав Мазалица, руководилац Зимске службе, овом приликом је истакао да ЈКП „Паркинг сервис“ располаже 
различитим машинама за чишћење снега – „паук” возила са ножевима за чишћење снега, кипер са монтираним 
посипачем соли, а најпогоднија су два катерпилара, како за паркинге, тако и за уже улице у којима је отежан 
приступ механизацији већих габарита. У сваком тренутку на располагању је 60 људи, распоређених у 6 радних 
група. Такође, у близини важнијих објеката, као што је Институт у Сремској Kаменици, налазе се и посебна возила 
како се услед већих количина снежних падавина не би стварали застоји.
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In memoriam • Мирослав Крајчик • (1973 — 2020)

Изненада и прерано напустио нас је Мирослав Крајчик, возач „паука”, добар колега и велики друг. Никада од њега 
нисмо чули не могу, никада нисмо чули нећу, све је могао и хтео. На крају смене често је знао да каже: „Ајмо још 

један круг”. За све године које је провео у Предузећу оставио је траг а сада оставља празнину, и у својој „паук“ 
служби и у целом колективу. Нека почива у миру.


