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У Кладову је од 1. до 5. јуна одржана 41. Комуналијада. ЈКП 
„Паркинг сервис” je и ове године учествовало на овој спортској 
манифестацији радника комуналних предузећа Војводине, a 
наши радници освојили су: златну медаљу у стоном тенису, 
екипно, жене (Ј. Ивков, Д. Цвијовић, Р. Лончар) и признање за 
најбољег појединца (Ј. Ивков), златну медаљу у одбојци, жене (Н. 
Граховац, Ј. Козаров, Р. Лончар, Д. Кузмановић, Б. Илибашић, З. 
Мемишевић, С. Јованов, С. Тица, Д. Бојков и Ј. Ивков) и признање 
за најбољег појединца (Ј. Ивков), златну медаљу у одбојци, 
мушкарци (А. Исаков, Ј. Ракита, Р. Алпеза, Н. Милтеновић, Ф. 
Буркерт, Б. Нишавић, В. Вуковић, В. Кандрач и А. Бојков) и 
признање за најбољег појединца (А. Бојков), златну медаљу 
у шаху, појединачно (А. Лесковац); сребрну медаљу у малом 
фудбалу (В. Вуковић, С. Лугоња, Ж. Деме, А. Стојаковић, В. Ђурић, 
М. Јеличић, Ђ. Сиришки, З. Алимпић и А. Бојков), сребрну медаљу 
у кросу, екипно, жене (М. Зец, Н. Граховац и Т. Чупељић) и појединачно (Т. Чупељић), сребрну медаљу у кросу, екипно, 
мушкарци (П. Босак, В. Кандрач и Ф. Буркерт), сребрну медаљу у пецању (А. Прибић, М. Иванић и А. Иванић); бронзану 
медаљу у баскету (М. Јеличић, Б. Нишавић, Ф. Буркерт и А. Бојков), бронзану медаљу у шаху, екипно (А. Лесковац, С. 
Веселиновић, С. Милић и П. Рађен), бронзану медаљу у кросу, појединачно (Ф. Буркерт) и бронзану медаљу у дисциплини 
дактилографија (Ј. Козаров). Резултати показују да су наши спортисти и ове године на прави начин представили Предузеће.

РЕЧ УРЕДНИКА
Овог месеца, тачније 16. децембра, „Паркинг сервис” ће напунити 18 година. Од најмлађег градског предузећа, од те 
давне 2004. године, дођосмо и до пунолетства. Сада иде матурско вече, а посебно екскурзија. Такође, ово је и јубиларни 
број наших новина „ПаркингНС”, 25. по реду.
И ове године наставили смо да градимо и реконструишемо паркинге у граду. У континуитету, већ, радили смо Булевар 
ослобођења, а највећи посао урадили смо у Улици Саве Ковачевића. Све ћете видети у овом броју. Баш као што ћете 
видети и паркинг на Темеринској пијаци, у Војводе Шупљикца, Максима Горког...
Ја знам да ви знате и Живану и Јураса и Бетмена, али није наодмет да се и на страницама наших новина мало боље 
упознамо.
Ове године имали смо прилику да седиштима за бицикле обрадујемо наше малишане, а посебно смо обрадовали ђаке 
Основне школе „Др Милан Петровић” и штићенике Дечијег села „Др Милорад Павловић” из Сремске Каменице, бициклима 
које ће возити у наредном периоду. Наш ПАРКИША угостио је децу из Основне школе „Доситеј Обрадовић”, па ћемо и ми 
памтити тај дан дечије граје и смеха у дворишту нашег Предузећа. Све у свему, нисмо више мали, сада смо одрасли, 
пунолетни и зрели, па се тако и понашамо.
Желим вам срећно пунолетство, срећне божићне и новогодишње празнике и све најбоље вама и вашим породицама!
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ЧЕТИРИ ЗЛАТНЕ, ПЕТ СРЕБРНИХ И 
ЧЕТИРИ БРОНЗАНЕ МЕДАЉЕ

OБНОВЉЕН ВОЗНИ ПАРК
Као и ранијих година, кад год су то околности дозвољавале, подмладили смо возни парк нашег Предузећа набавком 
нових возила. У јуну ове године у наше Предузеће стигло је мултифункционално возило - утоваривач (”Kaiwei”), за разне 
врсте грађевинских радова, као и за потребе зимске службе. У септембру смо набавили ново „паук” возило (”IVECO 
Eurocargo”), које се користи за уклањање непрописно паркираних возила, али и за премештање возила за потребе радова 
других јавно-комуналних предузећа. И на крају, али не мање важно, од октобра месеца наш возни парк богатији је за три 
путничка возила (”Hyundai i10”). На овај начин значајно се смањују трошкови одржавања возила, повећава се њихова 
поузданост, као и оперативност Предузећа у целини.



интервју

Крај године је обично време када се сумирају резултати 
и када се прави пресек шта се све у протеклом периоду 
урадило. Како видите годину за нама?
Таман када смо помислили да пандемија, која је утицала како 
на наше животе тако и на наше пословање, полако јењава, 
на међународном плану десиле су се ствари које опет утичу 
на многе сегменте нашег живота и рада. Но, не утиче све ово 
само на нас већ и на целу привреду, а ми морамо гледати себе 
и како да наше Предузеће буде што успешније. Рационалним 
пословањем и одговорним односом према послу помажемо и 
себи и Предузећу у коме радимо. И ове године били смо активни 
и наставили да градимо и да реконструишемо паркиралишта 
у нашем граду, да постављамо држаче за бицикле, да 
комуницирамо и сарађујемо са школама и институцијама у 
граду итд.

Шта бисте издвојили као најважније из протекле године?
Након градње паркинга и реконструкције постојећих паркинг 
места у Улици Берислава Берића, логично је било да у том крају 
града наставимо са тим послом - у Улици Саве Ковачевића 
урадили смо нова и реконструисали постојећа паркинг места, 
тротоаре и део коловоза. На тај начин затворили смо једну 
целину у том крају града и то је био највећи посао у току ове 
године. Када смо тако уређена паркиралишта увели у режим 
плаве зоне и завели ред у паркирању, стигле су и похвале од 
наших суграђана који живе у тим улицама. Ако одете у улице 
Саве Ковачевића и Берислава Берића видећете да нема гужве 
и да влада саобраћајни ред. Радили смо и реконструкцију 
паркинг места на Булевару ослобођења, од Булевара краља 
Петра Првог до Улице Новосадског сајма, то је већ посао у 
континуитету и са тим ћемо наставити. Радило се и у Улици 
Максима Горког и у Улици војводе Шупљикца, на Булевару 
Јаше Томића, урадили смо паркиралиште на Темеринској 
пијаци... Увели смо и наплату покушаја уклањања возила, како 
бисмо на тај начин демотивисали бахате возаче да непрописно 
паркирају и како бисмо смањили тај „празан ход” наших возила 
приликом интервенција на терену. Обновили смо и возни парк 
- ново „паук” возило већ је у функцији. Продали смо три старе 
„шкоде”, које су нам односиле знатна средства за одржавање и 
поправку, а купили три нова „хјундаија”. Све ово учиниће да наш 
возни парк буде млађи и функционалнији.

Ове године смо у Новом Саду добили и „екстра” зону?
Одавно постоји оправдана потреба да се у самом центру града 
аутомобили на паркинзима задржавају краће. Увођењем 
„екстра” зоне управо смо то добили. Време паркирања је 
ограничено на један сат и на тај начин ће се постојећа паркинг 
места у строгом центру града, где и постоји потреба за тзв. 
„брзим изменама”, равномерније и равноправније користити.

Велико интересовање и наших грађана и медија је за 
коришћење електричних тротинета, као алтернативног 
превоза у граду. „Паркинг сервис” већ дванест сезона 
развија „НС бајк” систем, да ли се очекује нешто слично и 
са тротинетима?
Употреба тротинета, као вида алтернативног превоза по 
градовима, увелико се примењује у великим и модерним 
европским градовима. Та потреба је све више присутна и код нас, 
те се у нашем Предузећу увелико бавимо анализом могућности 
увођења тротинета у саобраћај, на системски организован 
начин. Већ две године у својим плановима предвиђамо 
позицију за улагање одређених средства у развој и примену 
оваквог система, али још увек не постоји адекватна законска 
регулатива за ову област. У реализацији оваквог пројекта много 
би нам помогао већ постојећи „НС бајк” систем, са 16 модерних 
бициклистичких станица, које су аутоматизоване и нашим 
корисницима омогућавају коришћење бицикала 24 сата. 
Наша искуства, као и искуства наших корисника, позитивна 
су и на обострано задовољство. Имамо жељу и стручну 
подршку да систем превоза тротинетима у граду организујемо 
на задовољство наших суграђана, тако да се надам да ће у 

наредном периоду и законска регулатива бити решена, како 
бисмо могли ући у овај пројекат.

Велику радозналост код суграђана је изазвао и пројекат 
спратног паркинга за бицикле?
То је новина која побуђује интересовање. С обзиром да је 
Нови Сад град бицикала и да све више младих људи користи 
овај вид превоза, први спратни паркинг за бицикле лоциран 
је иза Научно-технолошког парка како би се, услед великог 
броја запослених, посетилаца и студената, испунили високи 
захтеви за капацитетом на што мањој површини. Предвиђено 
је да се паркинг за бицикле састоји од челичне надстрешнице 
са панелима који формирају вертикалну зелену површину са 
једне стране, са кровом од лима. Заузимао би површину од 
педесетак квадратних метара, са висином до три и по метра. 
Градска Управа за саобраћај и путеве ради на студији нових 
локација за овакве паркинге за бицикле, те се надам да је ово 
тек почетак.

„Паркинг сервис“ већ дуже време гради и реконструише 
паркинг просторе у разним деловима града, приметан је 
континуитет у тим пословима, па је за очекивати да нас и у 
следећој години очекују нови пројекти. Шта су планови за 
2023. годину?
У току следеће године настављамо са реконструкцијом 
Булевара ослобођења - од Улице Новосадског сајма до Футошке 
пијаце, а изводићемо радове и на паркиралиштима у улицама 
Филипа Филиповића и Браће Дроњак. У току следеће године 
почећемо са применом новог система, под називом ”Scan Car”, 
који би требало да читав процес контроле наплате паркирања 
убрза и подигне на виши ниво. У питању је наш систем који 
ћемо, надам се, применити и у градовима широм Србије 
са којима сарађујемо. У току наредне године извршићемо 
замену свих бицикала у систему „НС бајка” - потпуно новим 
бициклима, што ће сигурно бити квалитет више и нешто што 
ће обрадовати преко 6.000 власника корисничких картица. 
Очекујем да ће наредна година бити тешка и неизвесна и 
сматрам да је од изузетне важности да сви будемо максимално 
посвећени послу, како бисмо могли превазићи све проблеме 
и сачувати стабилност пословања. Изборили смо се за добар 
Колективни уговор - радује ме што су тиме, пре свега, радници 
задовољни, али то у исто време значи да ће нам бити потребно 
нових 60.000.000 динара, које морамо да зарадимо. Управо из 
тих разлога инсистирам на максималној посвећености према 
послу. Верујем да смо колектив добрих и одговорних радника 
и да ћемо све задатке који су пред нама испунити и одговорити 
на њих. Користим прилику да на крају свим нашим радницима 
и њиховим породицама честитам божићне и новогодишње 
празнике, уз жељу да буду здрави и задовољни у Новој години.
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Стеван Лугоња, директор ЈКП „Паркинг сервис“ 

3

интервју
СТАБИЛНО ПОСЛОВАЊЕ ЈЕ ОСНОВА УСПЕХА
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О улагањима у развој комуналне инфраструктуре 
и саобраћаја у Новом Саду разговарали смо са 
Миланом Ђурићем, Градоначелником Града Новог 
Сада

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?

Протеклих десет година Нови Сад доживљава 
интензивaн развој. Пионири смо у много чему, а тако 
је, између осталог, зато што су коначно удружени 
привреда, наука и доносиоци одлука. Нови мостови, 
нове радне зоне, нова радна места, да будемо зелени 
и „паметан” град у коме грађани пре бирају бицикл 
него аутомобил као превозно средство. Томе тежимо, 
па су у складу са таквим циљевима и изазови бројни 
- од правилног третмана отпада, паркирања, до 
пошумљавања... На пример, Регионални центар за 
управљање отпадом је изузетно скуп и комплексан 
пројекат чија реализација се одвија у фазама и 
финансирање захтева велика издвајања из буџета 
локалних самоуправа, Покрајине, Републике и 
европских фондова, а слична је прича и када 
говоримо о пречистачу отпадних вода. Јако је важно 
што смо успели да тај пројекат учинимо предметом 
међудржавног уговора са инофинансијерима и 
то захваљујући разумевању и подршци Владе 
Републике Србије и председника Александра Вучића. 
Сви велики пројекти, рачунајући ту и изградњу новог 
моста, спроводе се да би живот у Новом Саду био 
бољи.

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?

Чини ми се да је у протеклој деценији новосадски 
„Паркинг сервис” променио своје лице, али и наличје. 
Грађани схватају да је „паук” ту да помогне и реши 
саобраћајне проблеме, да се паркинзи зонирају како 
би сви имали једнак приступ фреквентним улицама, 
друштвено сте одговорни, „рент-а-бајк” је све 
популарнији, а планирате и увођење електричних 
тротинета, наравно кадa закони и прописи то 
дозволе. Желим вам да наставите да подмлађујете 
возни парк,  да савесно радите, да и даље градите и 
реконструишете паркиралишта у нашем граду. Ми 
ћемо истовремено, као Град, да улажемо у развој 
неопходне инфраструктуре, која ће да подупире ред 
у сектору паркирања у Граду, на чему интензивно 
радимо. С обзиром на то да ЈКП „Паркинг сервис” ове 
године пуни 18 година, честитам свим запосленима 
„пунолетство” и желим вам успешан даљи рад.

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

Надам се да га тада неће бити. Не треба негирати 
да проблем паркирања у Новом Саду постоји, већ 
сагледати ситуацију из што више углова и делати 
ка решењу. Наш град је све атрактивнији, привлачи 
нове становнике, али и туристе. Ускладити развој 
инфраструктуре града са његовим растом је 
највећи изазов. Зато системски и плански радимо 
и предузимамо капиталне кораке, попут изградње 
подземних гаража. Успешно смо спровели посао 
поверавања концесије за изградњу и управљање за 
чак четири јавне гараже у центру града и верујем да 
ће то решити један од највећих проблема са којима 
се Новосађани сусрећу, а то је недостатак паркинг 
простора.
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Ако у нашим просторијама у Улици Филипа Вишњића осетите 
неки леп и неодољиви мирис, знајте да то Јанко Јурас спрема 
нешто за доручак својим колегама. Зна Јанко да ради многе 
ствари - и да контролише наплату паркирања и непрописно 
паркирана возила и да ради на одржавању, али колеге 
највише воле када ради нешто што лепо мирише. Уосталом, 
Јанко каже да му то прија. Уместо поподневног одмора у 
Кисачу или, рецимо, неког хобија, он ради. Рад на земљи је 
његова свакодневна активност.
Каже Јанко: „Aко хоћеш нешто да имаш, мораш и да радиш. 
Много је лепше поподне отићи на баскет, па мало утакмица, 
па ово и оно...али мој став је да је боље нешто радити”. Ако 
не ради на њиви, Јанко каже да „коље по кућама” - наравно, 
свињокољ је његова специјалност. Што значи: сланина, 

чварци, печеница... А тек кулен! Једино што може да му одвуче пажњу од посла  је његова ћеркица, љубимица. За 
нашег Јанка важи да је рад створио човека или и оно: „Домаћин био, домаћин ост’о, сто посто”.

Већ четрнаест година Далибор Поповић контролише да ли 
су Новосађани платили паркирање. Толико времена наши 
суграђани знају дугокосог контролора, карактеристичне 
фризуре, како језди новосадским улицама, као „Бетмен”.  
Далибор каже да је завршио средњу електротехничку школу, 
али да га то никад није занимало. Много више га интересује 
географија и историја од школе коју је завршио - каже да и 
на телевизији искључиво гледа емисије које се баве овом 
тематиком. Новосађани га зову „Бетмен”, јер је веома брз и 
ревностан на послу који обавља и не зна се да је неко избегао 
његову контролу. Једине дане боловања за све ове године 
користио је када је био физички нападнут на улици. „Мораш 
много да радиш, да се трудиш и да будеш посвећен послу, ако 
желиш да будеш најбољи”, каже Далибор и додаје: „Трудим се 
да останем прибран и културан и када ме вербално нападају, јер не желим конфликте. Много ми је драже када 
имам контакт са неким коме могу да помогнем, посебно странцима, јер доста добро говорим енглески и често сам 
у прилици да нашим гостима нешто објасним или да их упутим у неки део града”. Све ово Бетмен нам је испричао у 
пролазу и журби да се што пре врати на своје радно место, коме је посвећен до краја.

Више од 41 године стажа „накупила” је наша Живана, од тога 18 у 
„Паркинг сервису”. А за то време деца порасла, постали људи и 
формирали своје породице. Живана је са 37 година остала без 
супруга и као храбра жена и мајка иде кроз живот. Две ћерке и 
две унуке, то је богатство које нема цену.
„Није било лако изборити се са разним животним проблемима, 
али увек се ишло напред. Жени без мужа је још теже, али нисам 
хтела опет да се удајем. Важна су ми била деца и све сам радила 
и радим због њих. Моја Дуња била је прво унуче у ‚Паркинг 
сервису’, а сада има 17 година”, каже нам Живана. Време лети, 
док се окренеш - ево те пред пензијом. И после толико година 
радног стажа Живана је увек ведра, расположена и ту је за све 
нас. Колико смо само кафа попили које нам је она скувала.
Због свега тога, као и због ствари које се не дају описати, она је за све нас наша Живана.
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ДОМАЋИН, СТО ПОСТО!

НОВОСАДСКИ БЕТМЕН

5

НАША ЖИВАНА

ПРЕДСТАВЉАМОпредстављамо



У мају месецу ове године ЈКП „Паркинг сервис” реконструисало је паркинг места на парној страни Булевара 
ослобођења, на потезу од Булевара краља Петра Првог до Улице Новосадског сајма. У претходном 
периоду изведени су радови на делу од Булевара Јаше Томића до Булевара краља Петра Првог 
(са обе стране, укупно 350 паркинг места), а након тога и од Булевара краља Петра Првог до Улице Пап 
Павла (130 паркинг места).
Услед деловања коренског система дрвећа, као и атмосферских прилика, дошло је до оштећења која 
су угрожавала безбедност и квалитет паркирања, тако да су возачи и поред недостатка паркинг места 
избегавали ово паркиралиште. Реконструкција је подразумевала санирање 125 паркинг места, као и 
седам паркинг места намењених за возила особа са инвалидитетом. Радови су трајали 30 радних дана и 
завршени су пре предвиђеног рока.

6

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРКИРАЛИШТА 
НА БУЛЕВАРУ ОСЛОБОЂЕЊА

РАДОВИрадови
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РАДОВИрадови

Почетком јуна почели су велики радови на паркиралишту у Улици Саве Ковачевића - изградња 60 нових 
и реконструкција 112 постојећих паркинг места, као и радови на више од 1.000 квадратних метара 
саобраћајних површина. Прва фаза је подразумевала потез од Булевара краља Петра Првог до Улице 
Берислава Берића, а у другој фази радови су настављени у делу од Улице Берислава Берића до Булевара 
Јаше Томића.
Поред реконструкције и изградње паркинг места урађено је 600 квадратних метара пешачке стазе од 
бехатон плоча, реконструисано је 450 квадратних метара саобраћајнице са уградњом нових ивичњака 
уз коловоз, а постављена су и нова паркиралишта за бицикле.
Од посебне важности је што су очуване постојеће зелене површине и стабла, а око сваког од 50 стабала 
уређена је земљана површина, тзв. „баштица”, што ће им омогућити несметан раст и развој. Радови су 
завршени у року, крајем септембра ове године.

УЛИЦА САВЕ КОВАЧЕВИЋА 
У НОВОМ РУХУ



С обзиром да у Темеринској улици не постоји довољан број паркинг места, на основу споразума о пословно-
техничкој сарадњи између ЈКП „Тржница” и ЈКП „Паркинг сервис”, почетком године изведени су радови на 
реконструкцији и прилагођавању паркинг простора на Темеринској пијаци чиме је обезбеђено 70 паркинг места.

8

РАДОВИ
ПАРКИРАЛИШТЕ НА
ТЕМЕРИНСКОЈ ПИЈАЦИ

БУЛЕВАР ЈАШЕ ТОМИЋА

На Булевару Јаше Томића, прекопута Железничке станице, у мају смо изводили радове на санацији паркиралишта, 
на површини од око 1.100 квадратних метара. Решен је проблем задржавања воде на паркиралишту, услед чега 
је и долазило до оштећења на паркинг местима. Реконструисано је 50 паркинг места, што је умногоме олакшало 
паркирање у овом делу града.

радови
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РАДОВИрадови

У жељи да, где год постоје такве могућности, оспособимо просторе који могу да повећају паркинг капацитете и олакшају 
паркирање нашим суграђанима, у августу смо уредили привремено паркиралиште у Улици војводе Шупљикца, капацитета 
20 паркинг места. Да подсетимо, у Косовској улици и у Улици Душана Васиљева неколико година функционишу оваква 
привремена паркиралишта, на којима може да се паркира око 300 аутомобила.

Почетком године приступили смо изградњи паркинг места у Солунској улици, на Детелинари. Радови су извођени на 
две одвојене целине, површине 400 квадратних метара, на којима је уградњом „меба” бетонских елемената уређено 30 
паркинг места. И поред тога што се ради о делу града у коме не постоји организовани систем наплате, омогућили смо 
станарима да безбедно паркирају своје аутомобиле.

СОЛУНСКА УЛИЦА

УЛИЦА ВОЈВОДЕ ШУПЉИКЦА

На основу налога Градске Управе за 
инспекцијске послове, ЈКП „Паркинг 
сервис” је у новембру извело радове на 
паркиралишту у Улици Максима Горког, 
у делу од Улице Димитрија Туцовића до 
Сутјеске улице.
Радови су подразумевали санацију 
оштећења насталих услед деловања 
атмосферских прилика, чиме је нашим 
корисницима омогућено безбедније и 
квалитетније паркирање.

УЛИЦА МАКСИМА ГОРКОГ
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Диспечерска служба, односно 
„Мониторинг центар”, припада 
Служби за транспорт ЈКП 
„Паркинг сервис”. О раду овог 
центра разговарали смо са 
Ненадом Косановићем, замеником 
руководиоца Службе за транспорт.

„Мониторинг центар је основан 
ради повећања учинка и брзине 
изласка специјалног возила ‚паук’ 
на позиве, а у служби грађана и 
унапређења рада Предузећа. Из 
тог разлога имамо инсталирана два 
монитора: на једном се константно 
прати GPS позиција возила на 
терену, а други има функцију увида 
у ‚лајв’ камере са возила (свако 
‚паук’ возило поседује 4 камере). У 
сваком тренутку можемо да видимо 
локацију возила, као и приказ 
њиховог рада. По примљеном 
позиву, преко апликације ‚ФРИП’, 
на телефон посаде најближег ‚паук’ 
возила шаљемо поруку са адресом 
и описом локације на коју треба да 
се упути”, каже Ненад Косановић.

Свакодневно, радним данима од 
6 до 22 сата и недељом од 6 до 14 
сати, у служби грађана који упућују 
позиве, своје задатке обављају 

Светлана Томин, Јасмина Козаров, 
Александар Комарчевић и Драган 
Доневски, запослени у „Мониторинг 
центру”. „Осим што одговарамо 
на позиве грађана, свакодневно 
комуницирамо са саобраћајном 
полицијом и саобраћајном инспе-
кцијом, а у контакту смо и са 
другим јавним као и приватним 
предузећима, којима су потребне 
наше услуге - премештањe возила 
у ситуацијама као што су хаварије 
на водоводној мрежи, извођење 
различитих радова и слично, а зову 
нас и грађани којима возило остане 
у квару, па је потребан транспорт 
до сервиса или неке друге локације. 
Поред ових послова, запослени 
евидентирају све покушаје укла-
њања непрописно паркираних во-
зила и припремају документацију 
за даљу процедуру. За нешто дуже 
од годину дана центар је оправдао 
своје постојање, а посебно треба 
истаћи одличну сарадњу са 
радницима у ‚паук’ возилима и са 
Службом за транспорт у целини. 
Ова сарадња за резултат има 
повећање брзине изласка на терен 
по позиву, а самим тим и повећан 
број уклоњених возила”, истиче 
Косановић.

ЈЕДАН ПОЗИВ МЕЊА СВЕ

ПРЕДСТАВЉАМОпредстављамо
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Радници ЈКП „Паркинг сервис”, 
почетком новембра ове године, 
одиграли су хуманитарну утакмицу 
у малом фудбалу са екипом Радног 
центра Школе за основно и средње 
образовање „Др Милан Петровић” 
са домом ученика и на тај начин 
подржали акцију „Да ли можеш да 
победиш ову екипу?”.
JКП „Паркинг сервис”, као дру-
штвено одговорно предузеће, 

наставиће и убудуће да учествује у догађајима и манифестацијама које за циљ имају унапређење социјалне 
инклузије младих са сметњама у развоју и одраслих особа са инвалидитетом.

У априлу и мају ове године посетили 
смо Дечије село „Др Милорад 
Павловић” у Сремској Каменици, 
Дом за децу и омладину ометену 
у развоју у Ветернику и Школу за 
основно и средње образовање 

„Др Милан Петровић” у Новом Саду, 
установе за социјалну и здравствену 
заштиту деце и омладине. Стеван 
Лугоња, директор ЈКП „Паркинг 
сервис” Нови Сад, уручио је 
штићеницима ових установа бици-

кле, како би смо им улепшали  
свакодневицу и донели радост у 
одрастању и животу. Овим чином 
смо им измамили осмехе, а деца су 
нас подсетила на врлине као што су 
скромност, љубав и захвалност.

ЈКП „Паркинг сервис” је 27. октобра 
2022. године имало задовољство да 
угости децу из Основне школе „Доситеј 
Обрадовић”, из Новог Сада. Посета 
је део акције чији је циљ едукација о 
познавању и поштовању саобраћајних 
правила. Са радом „паука”, који је 
деци био најзанимљивији, упознао 
их је ПАРКИША, маскота „Паркинг 
сервиса”. Добривоје Марковић, аутор 
књиге „Мој тата вози паук”, поклонио 

је деци ову занимљиву и едукативну 
сликовницу, како би их подсећала на 
посету нашем Предузећу.
„Необично ми је драго што смо данас 
имали прилику да угостимо децу из 
Основне школе ‚Доситеј Обрадовић’. 
Поред тога што су деца видела како 
изгледа једно комунално предузеће 
и како ради чувени ‚паук’, пре свега 
нам је циљ да децу подстакнемо и 
едукујемо о познавању и поштовању 

саобраћајних правила. Што више 
знају о саобраћају већа је и њихова 
безбедност – из тог разлога не-
опходно је континуирано спрово-
дити овакве и сличне акције. Ово 
је само почетак учешћа нашег Преду-
зећа у саобраћајном образовању 
најмлађих суграђана”, изјавио је 
Стеван Лугоња, директор ЈКП „Паркинг 
сервис” и домаћин ове акције.

АКТИВНОСТИактивности

БИЦИКЛИ НА ПОКЛОН ДЕЦИ И ОМЛАДИНИ

„ДА ЛИ МОЖЕШ ДА ПОБЕДИШ ОВУ ЕКИПУ?”

ПАРКИША – ПОЗНАВАЊЕ САОБРАЋАЈА



ЗИМСКА СЛУЖБА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС”

Континуирано спроводећи друштвено одговорне акције, половином јула ове године у кругу Предузећа 
у Улици Филипа Вишњића, директор ЈКП „Паркинг сервис” Стеван Лугоња уручио је дечија седишта 
за бицикле запосленима и њиховим малишанима, како би на безбедан и удобан начин учествовали у 
саобраћају. Да подсетиомо, поред тога што развија и шири мрежу станица „НС бајк” система, ЈКП „Паркинг 
сервис” подстиче и афирмише вожњу бицикла као вид алтернативног превоза у граду и постављањем 
држача за бицикле. У овој години постављено је 185 држача на 30 лoкација, а укупно до сада више од 1.500 
држача, на преко 200 локација.

Члан Градског већа задужен за саобраћај и путеве Александар Кравић, члан Градског већа задужен за 
комуналне послове Здравко Јелушић и Помоћник градоначелника Града Новог Сада Владимир Стојковић 
присуствовали су смотри механизације JКП „Паркинг сервис”, за обављање послова из Програма рада 
Зимске службе.
Драган Тодорић, Руководилац Зимске службе у JКП „Паркинг сервис”, истакао је да Предузеће 
спремно улази у предстојећу зимску сезону. У претходном периоду набављена су два нова возила: 
мултифункционално возило – утоваривач марке ”Kaiwei” и ново „паук” возило марке ”Iveco”, на које 
ће бити монтиран раоник за чишћење снега. У функцији Зимске службе су и остала „паук” возила, два 
„катерпилара”, возило „путарац”, „Isuzu” камионет са монтираним посипачем соли – за недовољно 
приступачнa паркиралишта, као и већи број мањих ручних машина.
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