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РЕЧ УРЕДНИКА
Епидемија се наставила и у току ове године, тако да смо 
се поред редовног посла бавили и вирусом, односно 
заштитом, па нам је то, хтели-не хтели, била главна 
тема. Уосталом, то и јесте главна преокупација наших 
живота. Али и поред свега тога, могу рећи да смо 
наставили наш континуитет градње паркиралишта, 
па нам је и ова година почела успешно, изградњом 
паркиралишта у дворишту Скупшине Града, односно 
у Улици др Лазе Станојевића. Радило се и на Булевару 
ослобођења, а ево и сада се ради и приводе крају 
послови у Улици Берислава Берића и на Булевару 
краља Петра Првог. Радили смо и на другим локацијама 
у граду, а о свему томе можете више читати на 
страницама новог броја наших новина. У жељи да се 
боље упознамо, представили смо наше колеге Милу 
Мадацки, Владимира Ханака и нашег чика Милета 
Прибића. Ми смо Предузеће које функционише на две 
локације, ретко се виђамо и не познајемо се довољно 
добро, па оваква представљања радника управо 
служе томе - да се упознамо и видимо ко нам је у 
колективу.  Овог децембра обележићемо седамнаест 
година од оснивања Предузећа. Најбољи преглед 
свих ових година управо је у нашим новинама, где 
смо уредно бележили све оно што смо радили и шта 
нам се догађало. То управо радимо и у овом 24. броју 
ПаркингНС-а.
Све бих нешто да поверујем да бисмо у наредној 
години могли да скинемо маске, да нам тема не буде 
пандемија, да се више и растерећеније дружимо, да 
се боље упознамо и, наравно, да радимо и да и даље 
градимо и реконструишемо паркиралишта у нашем 
граду. Много успеха, среће и здравља желимо свим 
колегама, у Новој 2022. години.

Слике и прилике

OБНОВЉЕН ВОЗНИ ПАРК
Подмлађивање возног парка набавком нових возила значајно смањује трошкове одржавања и повећава поузданост и 
оперативност, па је тако ове године у наше Предузеће  стигао „кипер” марке IVECO (са дизалицом), чија је основна намена 
пренос терета (од 600 kg до 2,5 тоне), а користи се и за посипање соли током активности Зимске службе. Такође, набављено 
је и комбиновано возило ”DACIA DOKKER”, којим могу да се превозе путници (али и одређене врсте терета), као и ”DACIA 
SANDERO N1” - возило са товарним простором.
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Изградњом нових паркиралишта и реконструкцијом 
постојећих подижемо квалитет паркирања, који ће 
олакшати живот грађанима

Мислили смо да ће пандемија о којој смо причали на 
крају прошле године у току ове године проћи, међутим 
још радимо и живимо у осетљивом и непредвидивом 
времену. Како оцењујете годину за нама у нашем 
Предузећу?
И у овој години смо били изложени свим оним опасностима 
и проблемима које доноси ова пандемија. Шта год да 
радите изложени сте проблемима које овај вирус изазива, 
па се или бавите спречавањем или последицама оног што 
он носи са собом. Као и у прошлој години, тако нам је и 
ове године приоритет био да сачувамо здравље људи, јер 
све се може заменити осим људског живота, а људи су нам 
најјачи и најважнији ресурс. И поред свега тога успевамо 
да функционишемо најбоље што можемо, па могу рећи да 
је иза нас успешна пословна година.

Крај године донео је и једно лепо признање, наиме 
добили сте награду „Капетан Миша Анастасијевић”?
Признање које ми је додељено није само моје, то је 
признање за све моје сараднике, за „Паркинг сервис”. 
Награда која се додељује за запажене резултате у привреди 
и друштвеном стваралаштву у Србији и региону доказ је 
да смо успели да се наметнемо као озбиљно и одговорно 
Предузеће, Предузеће које је присутно у области 
паркирања у 30 градова и општина у Србији. Наша највећа 
награда је задовољство грађана.

Примећујемо континуирану активност Предузећа 
на изградњи и реконструкцији паркиралишта у граду...
Радује ме да можемо да причамо на ту тему, а још више 
што оваквом активнoшћу, изградњом нових паркиралишта 
и реконструкцијом постојећих, подижемо квалитет 
паркирања који ће олакшати живот грађанима. Ову 
годину почели смо изградњом паркиралишта у Улици 
др Лазе Станојевића - уређен је паркинг простор на 
коме ништа није рађено деценијама: изграђено је 60 
нових паркинг места, асфалтирана нова саобраћајница, 
обновљена пешачка стаза, уређене зелене површине, 
постављени су држачи за бицикле и урађена је рампа за 
особе са инвалидитетом. Уређење паркинга на Булевару 
ослобођења започели смо у ранијем периоду и наставили 
и ове године, па смо реконструисали 130 паркинг места, на 
непарној страни, од Булевара краља Петра Првог до Улице 
Пап Павла. У току су радови на изградњи паркиралишта у 
Улици Берислава Берића и на Булевару краља Петра I, на 
броју 71. Радовима у Улици Берислава Берића добијамо 
60 нових паркинг места, биће реконструисано 41 паркинг 
место, а особама са инвалидитетом обезбедићемо 8 нових 
паркинг места. Радовима у овој улици биће изграђен нови 
тротоар на површини од 1.500 квадратних метара. Они 
који користе бицикл као алтернативни превоз добиће 20 
држача за бицикле. Капацитет паркиралишта на Булевару 
краља Петра је 40 паркинг места, на коме ће се налазити 
и паркиралиште за бицикле капацитета 10 паркинг места. 
У току извођења радова биће изграђена и нова јавна 
расвета, као и атмосферска канализација. Уз ове велике 
радове поменуо бих и реконструкцију паркинг простора 
у улицама Косанчић Ивана и Краљевића Марка, a код 
Института у Сремској Каменици изградили смо стазу за 

пешаке, која је била неопходна како би грађани који се 
паркирају на нашем паркиралишту могли безбедно да 
дођу до Института. У току ове године обновили смо возни 
парк возилима која ће допринети ефикаснијем и бржем 
реализовању задатака и послова који су пред нама. Купили 
смо камион „кипер”, као и комбинована возила ”DACIA 
DOKKER” и ”DACIA SANDERO N1”.

Да ли можемо да очекујемо да ће у наредном 
периоду доћи до примене новог начина контроле 
наплате паркирања?
У свему што радимо и планирамо, а што је у вези са 
ИТ сектором, морамо да водимо рачуна да се то може 
применити и у другим градовима, тј. градовима са којима 
сарађујемо и који користе наш систем наплате паркирања. 
Тако је и са новим начином примене контроле плаћања 
паркирања. То је веома комплексан систем. Све то мора да 
функционише и у другим мањим градовима и општинама 
са којима сарађујемо. Реч је о нимало јевтином систему 
контроле, који мора бити прихватљив и исплатив и у 
тим срединама. Очекујем да ћемо нови систем контроле 
паркирања имплементирати следеће године, водећи 
рачуна о градовима сарадницима. Сарадња са великим 
бројем градова у Србији је пословни успех, али и наша 
обавеза и одговорност, а циљ примене новог система је да 
олакша и убрза рад контролора на терену.

Шта се планира за наредну, 2022. годину?
У току наредне године наставићемо изградњу 
паркиралишта. Планирамо извођење радова у Улици др 
Ивана Рибара, на Булевару ослобођења настављамо радове 
које смо радили у етапама. Радићемо и паркиралиште 
у Улици Саве Ковачевића. У току је изградња нове „НС 
бајк” станице, шеснаесте по реду, а у наредној години 
прилагодићемо и проширити и остале станице, како бисмо 
у систем за изнајмљивање могли укључити и тротинете 
који су све популарнији и све више представљају реалност 
алтернативног превоза по граду. У процесу подизања 
аутомобила у прекршају вратићемо покушај уклањања, 
који ће допринети једноставнијем и ефикаснијем 
функционисању наше Службе за транспорт. На крају, желео 
бих да свим нашим радницима и њиховим породицама 
пожелим све најбоље у Новој години, срећне предстојеће 
празнике са жељом да их проведу у кругу својих породица.

3

Стеван Лугоња, директор ЈКП „Паркинг сервис“ 
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Новосадски „Паркинг сервис” пример је добро 
организованог и уређеног дела комуналног система

О будућности развоја комуналне инфраструктуре 
и саобраћаја у граду разговарали смо са Здравком 
Јелушићем, Чланом Градског већа задуженим за 
комуналне послове.

С обзиром да се у Граду у последње време 
значајно улаже у комуналну инфраструктуру, како 
оцењујете садашње стање и шта је оно што би се у 
наредном периоду могло подићи на виши ниво?
У граду са овако динамичним развојем увек има шта да 
се ради. Не смемо заборавити да је Град у јако кратком 
периоду више него удвостручио број становника. Такође, 
јако је битно нагласити да се то проширење спроводило 
врло често доста неплански и са великим процентом 
нелегалне градње. Сама чињеница да је у граду око 
1.000 km легалне и још око 350 km нелегалне водоводне 
мреже, а поред тога око 1.200 km канализационе мреже, 
даје нам слику проблематике одржавања система 
довода и одвода воде до домаћинстава. У периоду од 
само 5 година урађено је више од 2.000 водоводних и 
око 4.000 канализационих прикључака. А под мрежом 
не подразумевамо само градњу нове, него и одржавање 
постојеће која у великом проценту прелази старост 
од 45 година, односно период у коме је морала бити 
замењена или значајно реконструисана. Можемо да 
будемо више него задовољни чињеницом да кроз 
пројекат „Чиста Србија“ добијамо 180 милиона евра из 
буџета Републике за изградњу Централног пречистача 
отпадних вода у Роковом потоку у Петроварадину, 
изградњу канализације у приградским насељима Ченеј 
и Степановићево, али и реконструкцију значајног дела 
мреже у старим деловима града. Коначно ће бити решени 
непријатни мириси у Радничкој улици и на Београдском 
кеју и сваки литар воде који ће се испуштати у Дунав 
биће прерађен по највишим европским стандардима. 
У најкраћем, могу да тврдим да Нови Сад има један 
од најуређенијих комуналних система у Србији, али 
морамо радити на томе да се он и даље побољшава и 
дограђује што се и чини.

У последње време реконструисано је више 
паркиралишта, а изграђени су и нови капацитети. 
У којој мери феномен паркирања утиче на 
функционисање Града и колики је допринос ЈКП 
„Паркинг сервис” у одржавању комуналног реда?
Да не постоји „Паркинг сервис” требало би га измислити. 
Могу да се нашалим, јер је новосадски „Паркинг 
сервис” пример добро организованог и уређеног 
дела комуналног система. Као дипломирани инжењер 
саобраћаја морам да нагласим да сам одувек пратио 
рад и пословање ЈКП „Паркинг сервис” и ЈГСП „Нови Сад” 
и могу да будем више него поносан зато што ме често 
моје колеге из других градова и из околних земаља 
зову да им дам контакте, да могу да се консултују око 
одређених организационих и стручних решења која 

су примењена у овим предузећима. Град је склопио 
концесионе уговоре о градњи подземних гаража у 
улицама Модене, Владике Платона, на Тргу републике, а 
градиће се и гаража у Шафариковој улици. Минимални 
капацитет ових гаража је око 1.200 паркинг места, 
практично у најужем центру града. Струка каже да ће то 
привући и додатни саобраћај у центар, али је притисак 
грађана био више него велики да се то уради па ћемо 
видети да ли је могуће ценовном политиком регулисати, 
односно дестимулисати, тај додатни прилив возила у 
центар града, јер функционисање сваког града у великој 
мери зависи од саобраћајних загушења. Улога „Паркинг 
сервиса” у овоме је више него велика. Сви знамо колики 
је проблем када нам неко загради капију или аутомобил 
на паркингу, тако да су возила „Паркинг сервиса” у тим 
ситуацијама спас.  Такође, верујем да су грађани нашег 
града више него савесни у плаћању накнаде паркирања, 
од које ово предузеће може добро да одржава паркинге 
и возила за уклањање непрописно паркираних 
аутомобила у исправном и мобилном стању.

Како видите проблем паркирања у граду за 10-15 
година?
Има разлога да верујем да ће грађани бити на том нивоу 
свести онолико колико је битно да се аутомобил не 
користи без велике потребе и да ће се, и поред значајног 
повећања степена моторизације, ценовном политиком 
паркирања, побољшањем услова за вожњу бицикала и 
даљим побољшањем јавног превоза у ствари смањити 
притисак на паркирање, нарочито у централној 
градској зони. Самим тим и проблем паркирања би био 
мањи него што је то данас, када имамо лошу навику да 
возилом практично покушавамо доћи до врата стана, 
продавнице или институције у којој треба нешто да 
обавимо. Наравно, изградња подземних и надземних 
гаража даће свој допринос да имамо смањен обим 
саобраћаја, који често генеришу они који у ствари 
круже тражећи слободно паркинг место.
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НОВИ САД ИМА ЈЕДАН ОД НАЈУРЕЂЕНИЈИХ 
КОМУНАЛНИХ СИСТЕМА У СРБИЈИ



Када смо нашу колегиницу Милу Мадацки замолили да 
поразговарамо за наше новине, рекла нам је: „Нисам ја баш 
нешто занимљива. Можда сам некада била мужу занимљива, а 
сада баш и нисам сигурна.” Шалила се, наравно, јер сви људи су 
занимљиви на свој начин, баш као што су и посебни.
 Милослава Мила Мадацки у наше Предузеће дошла је, 
сада већ давне, 2012. године. Неколико година касније почела 
је да ради као контролор паркирања. Нимало лако занимање, 
поготово за жену. Питамо је да ли некада има проблема на послу, 
каже: „Увек има оних незадовољних и оних који се љуте, али 
никада не дозволим да проблем прерасте у инцидент. То је цена 
посла који радимо.” На питање како проводи слободно време, 
одговара: „Немам баш неки хоби, а немам ни времена за то. Посао 
одузима највећи део дана, онда породица и разне обавезе, па не 
остаје времена за разоноду. Рад у башти, у кући у Кисачу, захтева 
доста времена и дан некада буде кратак. Ако имате два студента 

и желите да их школујете, уз све обавезе, онда вам је све јасно. Једноставно човек мора да ради да би остварио свој циљ. 
Ја другачије не умем.” Све ово Мила нам говори док се спрема да у још једном дану уради своју другу смену. Није нас 
уверила да није занимљива и посебна.

Владимир Ханак се на вратима нашег Предузећа појавио пре 
равно дванаест година, као двадесeтогодишњак. Сада са 32 и 
даље је дечачки збуњен, искрен и добронамеран. Почео је као 
помоћник, а сада ради као возач „паука”, како ми то популарно 
зовемо. Млад и одговoран за свojе године показује велику љубав 
према вожњи, али то није од јуче. „Љубав према моторима је 
велика љубав још од детињства”, каже Владимир. И данас су 
у његовом дворишту своје место нашли „Хонда” и „Јамаха”. У 
разговору са њим схватамо да је та страст према моторима 
јединствена и посебна. То је баш оно: или волиш или не. Верујемо 
да ће двориште ускоро испунити и дечији смех и игра, с обзиром 
на то да нам Владимир рече да се недавно оженио. Озбиљан 
радник сигурно ће бити озбиљан супруг, а сутра, што му желимо, 
и озбиљан отац. С обзиром да се тек оженио, нисмо смели да 
га питамо шта ради у слободно време. Знамо,читаће овај текст 
и његова супруга и биће сигурно поносна на овог младог и 
узорног радника нашег Предузећа. Ако по неком лепом сунчаном дану видите да неко јури на мотору од Кисача према 
Новом Саду, то можда Владимир Ханак жури на посао.

Миодраг Миле Прибић један је од радника који су од првог 
дана у нашем Предузећу. Радио је и као инкасант, једно време 
на гаражи, а сада је у Служби за одржавање паркиралишта. Чика 
Миле каже да није проблем да ради било шта, али „да ради нешто 
што је поштено. Не стидим се ни једног посла, само да је поштено”.
Чика Миле је несвршени студент ДИФ-а. Остао му је дипломски 
који није урадио, али мало ко зна да је он интернационални 
тренер рвања, за грчко-римски стил. Једном спортиста - увек 
спортиста. Догодине пуни 65 година и одлази у пензију. „Завршићу 
посао у ‚Паркинг сервису’,  идем у пензију, али посла увек има. Ја 
не могу да не радим ништа. Тада ћу имати више времена за оне 
кућне послове, за рад на салашу. Зато ваљда и живим на селу, у 
Ковиљу. Мене рад одржава и када дође време за одмор ја опет 
нешто морам да радим.”
На питање како му је на послу, чика Миле каже: „Ма, на послу је 
добро. Радим с људима који су ми драги. Имам добре колеге. Ја 
иначе волим људе и као вернику и верујућем човеку они су за мене као деца из Божије баште”. Отац четворо деце коју 
је извео на пут, полако се припрема за пензију и за крај каже: „Ја верујем у Бога и када то спознаш онда свет изгледа 
другачије и лепше, могу ти рећи”.
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„ЈА ДРУГАЧИЈЕ НЕ УМЕМ”

MЛАД И ОДГОВОРАН

5

ЧИКА МИЛЕ, ЧОВЕК ЗА СВЕ

ПРЕДСТАВЉАМОпредстављамо



Паркинг простор у дворишту Скупштине Града, у Улици др Лазе Станојевића, био је у веома лошем стању 
и постојала је потреба да се реконструише и прошири. Радници ЈКП „Водовод и канализација” извели 
су радове на инфраструктури који се тичу водовода и атмосферске канализације, а након тога је ЈКП 
„Паркинг сервис” приступило реконструкцији паркиралишта (капацитета 60 паркинг места), асфалтирању 
нове саобраћајнице (у сарадњи са ЈКП „Пут”), обнављању пешачке стазе и уређењу зелених површина (у 
сарадњи са ЈКП „Градско зеленило”). Такође, постављени су и држачи за бицикле и урађена је рампа за 
особе са инвалидитетом.

Реконструисано паркиралиште, након завршетка радова, посетили су Стеван Лугоња, директор ЈКП 
„Паркинг сервис” и Јелена Маринковић Радомировић, председник Скупштине Града Новог Сада. Том 
приликом Стеван Лугоња, директор ЈКП „Паркинг сервис”, изјавио је: „Након паркиралишта у Радничкој 
улици, новог паркинг простора на Штранду, уређеног паркиралишта на Тргу Коменског, добили смо један 
уређен паркинг простор у центру града. Овом приликом желим да се захвалим на сарадњи градским 
предузећима, која су учествовала у извођењу радова”.
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РЕКОНСТРУИСАН ПАРКИНГ У
ДВОРИШТУ СКУПШТИНЕ ГРАДА

РАДОВИрадови



Почетком априла ове године ЈКП „Паркинг сервис” започело је са радовима на реконструкцији 
паркиралишта на Булевару ослобођења, на потезу од Улице Пап Павла до Булевара краља Петра Првог. 
Услед деловања коренског система дрвећа, као и атмосферских прилика, дошло је до оштећења која 
су угрожавала безбедност на паркиралишту, тако да су возачи и поред недостатка паркинг места 
избегавали ову локацију. Реконструкција је подразумевала санирање 130 паркинг места - уклоњен је 
дотрајали асфалт и замењен новим, санирана су оштећења и уграђени нови ивичњаци. Подсећамо да је 
у претходном периоду (2017-2018), реконструисано 350 паркинг места, у делу од Булевара Јаше Томића 
до раскрснице са Булеваром краља Петра Првог, са обе стране.
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РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРКИРАЛИШТА
НА БУЛЕВАРУ ОСЛОБОЂЕЊА

РАДОВИрадови



У априлу ове године изведени су радови на санацији и уређењу паркиралишта у Улици Косанчић Ивана. Услед 
атмосферских прилика дошло је до оштећења која су угрожавала безбедност на паркиралишту. Радови су 
подразумевали санацију и уређење паркинг места на површини од око 200 квадратних метара, постављање 
ивичњака и саобраћајне сигнализације.
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РАДОВИ
САНАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ПАРКИРАЛИШТА
У УЛИЦИ КОСАНЧИЋ ИВАНА

САНАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ПАРКИРАЛИШТА
У УЛИЦИ КРАЉЕВИЋА МАРКА

У Улици Краљевића Марка, почетком маја, санирано је и уређено паркиралиште на површини од око 100 квадратних 
метара. Уграђени су нови ивичњаци, саниран део тротоара и уређена зелена површина унутар паркиралишта.

радови



У сарадњи са Институтом у Сремској Каменици, у октобру је изграђена пешачка стаза на потезу од паркиралишта 
до улаза у Институт. Стаза, која је већим делом била оштећена и  са неадекватном подлогом, коришћењем бехатон 
плоча изграђена је у дужини од 90 метара, са циљем да олакша прилаз грађанима који долазе у Институт.

Kрајем маја ове године уредили смо паркинг места у дворишту Суда, у Улици Максима Горког. У жељи да помогнемо 
рад ове државне институције, у сарадњи са надлежнима из Суда, постављени су бетонски („меба”) елементи на 
површини од око 100 квадратних метара и уграђени ивичњаци.
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УРЕЂЕЊЕ ПАРКИНГ МЕСТА У ДВОРИШТУ СУДА

РАДОВИрадови

ПЕШАЧКА СТАЗА КОД ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ



Крајем октобра ЈКП „Паркинг сервис” започело је са радовима на изградњи и реконструкцији паркинг 
места у Улици Берислава Берића. Радови подразумевају изградњу 60 нових и реконструкцију 41 паркинг 
места, уређење 8 паркинг места за особе са инвалидитетом, нови тротоар на површини од око 1.500 
квадратних метара, постављање 20 држача за бицикле, уз очување свих постојећих стабала. Завршени су 
радови на делу од Улице Саве Ковачевића до Улице краљевића Марка, а ради се део од Улице краљевића 
Марка до Кисачке улице.

У току су (од половине новембра) радови на изградњи паркиралишта на Булевару краља Петра Првог код 
кућног броја 71 - изградња 40 нових паркинг места, изградња атмосферске канализације, постављање 
јавне расвете, као и постављање држача за бицикле.
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РАДОВИрадови

ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРКИНГ МЕСТА 
У УЛИЦИ БЕРИСЛАВА БЕРИЋА

ИЗГРАДЊА ПАРКИРАЛИШТА НА  
БУЛЕВАРУ КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ
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Крајем јуна, на Тргу слободе, одржан је Четврти „Сајам 
аутомобилчића”. У организацији Савеза возача Новог 
Сада, у сарадњи са Савезом возача Војводине и уз 
подршку Градске управе за привреду и Градске управе 
за саобраћај, представио се велик број излагача, 
као и колекционара, са преко 20.000 експоната. 
Најмлађи су имали прилику да виде специјална возила, 
попут ватрогасних возила, „паука”, возила ЈКП „Пут”, 
Саобраћајне полиције, организоване су ликовне 
радионице, анкете о безбедности у саобраћају, а ЈКП 
„Паркинг сервис” Нови Сад поклонило је три бицикла 
учесницима наградне игре. „Наш задатак овде је да 
наше најмлађе, децу па и ове мало старије едукујемо о 
безбедности у саобраћају, о међусобној толеранцији, 

како бисмо сви остали безбедни и како би Нови Сад 
био оно што јесте - престоница културе и понашања 
у саобраћају и свих осталих лепих идеја”, истакао је 
организатор манифестације Марко Топо, председник 
Савеза возача Војводине.

У Врњачкој Бањи је од 2. до 6. 
јуна ове године одржана 40. 
Комуналијада. ЈКП „Паркинг сервис” 
и ове године учествовало је на 
спортској манифестацији радника 
комуналних предузећа Војводине. 
Наши радници освојили су: златну 
медаљу у стоном тенису, екипно, 
жене (Јелена Ивков, Драгана 
Цвијовић, Драга Кузмановић) и 
признање за најбољег појединца 
(Јелена Ивков); златну медаљу у 
одбојци, жене (Драгана Амиџић, 
Наташа Граховац, Јасмина Козаров, 
Рада Лончар, Драга Кузмановић, 

Бранислава Илибашић, Данијела 
Бојков и Јелена Ивков) и признање 
за најбољег појединца (Драга 
Кузмановић); златну медаљу у шаху, 
појединачно (Александар Лесковац); 
сребрну медаљу у кросу, екипно, 
мушкарци (Дејан Илић, Ненад Кајиш 
и Предраг Рађен) и сребрну медаљу 
у кросу, појединачно (Предраг 
Рађен); бронзану медаљу у одбојци, 
мушкарци (Александар Исаков, Јово 
Ракита, Радивоје Алпеза, Немања 
Милтеновић, Дејан Илић и Бранко 
Ненезић); бронзану медаљу у кросу, 
екипно, жене (Милкица Зец, Наташа 

Граховац и Јелена Ивков). Резултати 
су показали да су наши спортисти 
и ове године на прави начин 
представили Предузеће.

Трећа „Ауто-мото берза” одржана 
је на „Новосадском сајму”, од 3. 
до 5. септембра. Манифестацију 
је организовао Савез возача 
Војводине, уз подршку Градске 
управе за привреду и Градске управе 
за саобраћај, а уз богату понуду 
аутомобила и опреме, посетиоцима 
је ове године понуђен и тест возила 
дилера и дистрибутера водећих 
светских брендова. Међу новитетима 
ове године била је и изложба 
камиона, берза бицикала и опреме и 
наутичког програма, а ЈКП „Паркинг 
сервис” Нови Сад поклонило је 
три бицикла учесницима наградне 
игре. Такође, изложени су „олд 
тајмери” и модификована возила, 
а организован је и ауто-шоу 
програм. Акценат ове године био 

је на „мерцедесима”, представљен 
је амерички и француски кутак, 
као и један заједнички за остале 
европске моделе. „Ауто-мото берза 
је манифестација коју је пре свега 
препознао Град Нови Сад, од кога 
имамо велику подршку. Важно је да 
не изгубимо, односно да имамо једну 
озбиљну и велику манифестацију 
у области аутомобилизма и 
саобраћаја. Њене перспективе 
су велике, а ми као организатори 
угледамо се на велике европске и 
светске сајмове, узимамо сегменте, 
прилагођавамо нашем подручју, 
тако да ће свака следеће берза 
имати мало различитији програм”, 
истакао је Марко Топо, председник 
Савеза возача Војводине.

ТРЕЋА АУТО-МОТО БЕРЗА НА „НОВОСАДСКОМ САЈМУ”

TРИ ЗЛАТА, ДВА СРЕБРА И ДВЕ БРОНЗЕ 
НА 40. КОМУНАЛИЈАДИ

АКТИВНОСТИактивности

ЧЕТВРТИ САЈАМ АУТОМОБИЛЧИЋА



ЗИМСКА СЛУЖБА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС”

У жељи да изађемо у сусрет свим грађанима који су на пункт за вакцинацију у Хали 1 „Новосадског сајма” долазили 
аутомобилом, у периоду од јануара до јуна ове године организовали смо бесплатно паркирање на око 100 паркинг 
места, у делу платоа у Мичуриновој улици.

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.
Драган Тодорић, Руководилац Зимске службе, истакао је да ЈКП „Паркинг сервис” спремно улази у предстојећу 
зимску сезону. У претходном периоду набављена су два нова возила -  једно „паук” возило и један велики кипер на 
који је намонтиран посипач соли. Предузеће поседује и возила са раоницима, посипаче соли, „Isuzu” камионет за 
мање приступачнa паркиралишта, два „катерпилара” и већи број мањих ручних машина.

БЕСПЛАТНО ПАРКИРАЊЕ КОД  
ПУНКТА ЗА ВАКЦИНАЦИЈУ

ПАРКИНГНС, лист ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад; Издавач: ЈКП „Паркинг сервис“, Нови Сад, Филипа 
Вишњића 47; Главни и одговорни уредник: Радован Јекнић; Уредник фотографије: Предраг Ратић;  

WEB: www.parkingns.rs; E-mail: office@parkingns.rs;  
Tел.: 021/48-99-111, факс: 021/48-99-119; Лист излази повремено;  

Штампа: „ГРАФОмаркетинг“, Нови Сад; Тираж: 500 примерака; Год. 16, бр. 24 (2021); Илустр.; 30 cm

In memoriam
Рајко Бомештар (1961—2020) снажан и доброћудан, велики друг. Радни век провео је на „паук”-у и неко време 
у „радној бригади” Службе за одржавање паркиралишта. Радослав Мазалица (1956—2021), Руководилац 
Службе за одржавање паркиралишта, један од ретких који су прво радили, па „заповедали”. 
Били су добри људи, насмејани и добродушни, увек спремни да помогну. И отишли су изненада, без најаве, 
дугог боловања и без поздрава. Више нису са нама, али ћемо их се увек радо сећати и помињати их. Нека 
почивају у миру.


