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Ред је ред!

РЕЧ УРЕДНИКА

Сећам се времена почетка рада нашег Пре-
дузећа, када су нас сви ословљавали са 
најмлађе комунално Предузеће и ето, „ко 
дланом о длан”, то Предузеће обележава 
10 година свог рада и постојања. За десет 
година, можемо слободно рећи, без лажне 
скромности, урадило се много. Скупштина 
Града основала је 16. децембра 2004. године 
предузеће које ће бринути о организацији и 
наплати паркирања у граду - тако је и  зва-
нично почео да живи и ради „Паркинг сер-
вис“. За ових десет година верујемо да смо 
оправдали сврху и смисао свог постојања. 
Одговорно и вредно, из месеца у месец, 
из године у годину, Предузеће је развијало 
своју делатност, правило ред који се и данас 
види на паркинзима у граду. Ако се сетимо 
да организација паркирања у једном ве-
ликом граду као што је Нови Сад пре десет 
година уопште није постојала и ако се освр-
немо и видимо шта је све урађено, имамо 
разлога за задовољство.
Услови у којима смо започели рад били 
су веома лоши. Простор у Улици Филипа 
Вишњића личио је на све само не на лока-
цију једног озбиљног комуналног градског 
предузећа. Фотографије ће вам најбоље 
рећи како је било некад, а како је сада. У 
свим периодима урадило се нешто -  у вре-
ме директора Горана Томића, Ивана Ферка, 
Милана Костића, а наставља се и данас, под 
руководством директора Стевана Лугоње.
Почело се од једног папира на коме је била 
одлука Скупштине Града о оснивању, а по-
сле десет година смо уређено, модерно пре-
дузеће са преко 200 запослених радника. 
Данас смо предузеће са савременим начи-
ном наплате паркирања који се примењује 
широм Србије, предузеће које је модерно 
информатички опремљено и одговара на 
све изазове савременог начина организо-
вања паркирања. Урадили смо за ових де-
сет година много послова везаних за пар-
кирање, изградили нова паркиралишта, од 
којих нису сва под наплатом али решавају 
проблеме наших суграђана, увели смо зон-
ски систем наплате, наша „паук“ служба одр-
жава комунални ред и редован и несметан 
ток саобраћаја у граду и, оно што не смемо 
заборавити, добрим пословањем пунимо 
буџет средствима којима се решавају многи 
проблеми у нашем граду.
Да је све овако говоре и данашње, односно 
тренутне активности Предузећа, а део тих ак-
тивности забележен је и у овом броју наших 
новина. Читајте о уређењу паркинг просто-
ра у Фрушкогорској улици. Проширили смо 
паркиралиште код Института у Сремској Ка-
меници. Ове године смо богатији за две би-
циклистичке станице и сада их имамо десет 
у „NS bike” систему. Уредили смо велики број 
паркиралишта за бицикле на разним лока-
цијама у граду и тиме омогућили нашим су-
грађанима да на безбедан и културан начин 
паркирају своје бицикле. У овом броју читајте 
интервју са нашим  директором Стеваном Лу-
гоњом, разговоре са нашим колегама и још 
много тога. Седамнаести број ПАРКИНГНС је 
пред вама.

Слике и прилике

„НС бајк” 2034. године

Даље нећеш моћи!

Нови систем паркирања

РЕЧ УРЕДНИКА

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. 9, бр. 17 (2014)

Илустр.; 30 cm

2



 Приближава се крај године, а уједно и јубилеј - деценија 
од оснивања Предузећа. Да ли је „Паркинг сервис“ успео да 
реализује пословне планове за ову годину?
Уз све проблеме и неповољну финансијску ситуацију коју 
смо имали у ранијем периоду „Паркинг сервис“ је и прошлу 
пословну годину завршио са добити и то нешто преко 27 
милиона динара. Уз штедљивост и веома рационално посло-
вање које примењујемо моји сарадници и ја, после низа мера 
које смо применили на свим нивоима у Предузећу, дошли су 
и позитивни резултати, тако да ћемо и ову годину завршити 
позитивно. У овој години реализовали смо оно што смо и 
планирали. Навешћу вам само неке битне ствари: враћање 
кредита из претходног периода који је у многоме отежавао 
наше пословање и ниво инвестиција свео на нижи ниво од 
оног што смо желели, редовно плаћање комуналне таксе (тј. 
враћање средстава у буџет града), радови на изградњи нових 
паркинг места у Фрушкогорској улици, заштитили смо, од-
носно лиценцирали софтвер за наплату паркирања SMS-ом, 
проширење паркинга код Института у Сремској Каменици, 
две станице за бицикле (по први пут и на сремској страни, 
односно у Петроварадину), куповина новог „паук“ возила итд.

 Како је „Паркинг сервис“, за разлику од већине јавних 
предузећа, успео да се задржи на нивоу позитивног по-
словања?
Управо мерама рационалног пословања. О сваком динару 
водимо рачуна, сваког момента се зна где и како се троши 
новац Предузећа. Уштедели смо на гориву, аутомобили „Пар-
кинг сервиса“ возе се искључиво за потребе делатности Пре-
дузећа, уштедели смо у сфери транспортних услуга, смањили 
смо трошкове плаћања накнада по уговору о привременим 
и повременим пословима. Трошкове репрезентације смо 
драстично смањили, тако да смо по основу, наизглед ситних, 
уштеда на годишњем нивоу уштедели значајна средства. Ми 
смо предузеће које нема вишка запослених радника и нисмо 
запошљавали без покрића и без стварне потребе. „Паркинг 
сервис“ сада има 227 запослених радника. Све ово заједно 
омогућило је да се направи једна добра атмосфера и да Пре-
дузеће послује позитивно.

 Како бисте описали пут који је „Паркинг сервис“ пре-
шао за ових 10 година?
„Паркинг сервис“ је основала Скупштина Града Новог Сада 
пре десет година и дала му у задатак да се бави организацијом 
паркирања у граду. Мислим да наше Предузеће сваког дана 
оправдава своје постојање, јер је на најбољи могући начин, 

у условима у којима ради, успело да организује и да направи 
ред у овом сегменту саобраћајне делатности. Свесни  смо да 
је проблем недостатка паркинг простора велики, али тај про-
блем имају сви велики европски градови, па и ми. Верујем 
да ћемо у Новом Саду у наредном периоду моћи да се пох-
валимо неким новим паркинг просторима као што су гараже, 
али то није питање само за „Паркинг сервис“ већ за све нас у 
граду. За ових дест година постали смо лидер у паркирању у 
Србији. Наш систем наплате паркирања SMS-ом примењује се 
у 25 градова и општина у нашој земљи. То нам доноси економ-
ску корист, али и на најбољи могући начин промовише Нови 
Сад и домаћу памет. Интересовање за овај начин наплате ве-
лико је и ван граница наше земље, што је опет добра прилика 
и за нас и за наш град.
Нови Сад је из годину у годину већи. Прилив становништва 
је велики, а самим тим и број аутомобила расте и сваки од 
њих треба негде да се паркира. Паркирање мора бити и ур-
бани-стички проблем и у старту да се решава, а не да се после 
бавимо последицама. Улога „Паркинг сервиса“ у организа-
цији паркирања је велика. Замислите како би изгледао наш 
град, са преко 100.000 аутомобила, са још најмање 10.000 који 
свакодневно долазе из разних разлога у Нови Сада, да нема 
организованог паркирања, реда на улицама и паркинзима. 
Нови Сад је универзитетски, спортски, културни, здравстве-
ни центар покрајине, а ми покушавамо да будемо пример 
доброг пословања у својој делатности. Ми смо једино кому-
нално предузеће које остварује приходе ван града у коме 
обавља своју основну делатност.

 Који су планови за наредну годину?
У наредној години планирамо да реализујемо изградњу новог 
паркинг простора у близини Матице српске, ради се о већем 
простору који ћемо изградити и реализовати у три фазе. Пла-
нирамо макар још једну станицу за бицикле, санацију паркинг 
места на Булевару ослобођења, санацију паркинг простора у 
Улици Бранимира Ћосића, асфалтирање дела паркинг прос-
тора (коловозна трака) у Улици Народних хероја...
Колика је укупна површина паркинг простора у Новом 
Саду? Колико нам још паркинг места недостаје да би се 
могло оценити као задовољавајућа површина за потре-
бе Новосађана? Ако је могуће, упоредите са неким европ-
ским градом исте величине...
„Паркинг сервис“ располаже са око 13.000 паркинг места 
у граду. Паркиралишта су подељена у три зоне наплате, а у 
функцији су и затворена паркиралишта где се наплата врши 
на излазним рампама, као и привремена и повремена парки-
ралишта. Паркинг простора нема довољно и то је хронични 
проблем свих већих градова, па и Новог Сада. Имамо ново-
изграђене стамбене објекте у којима постоји 50-60 станова, а 
на местима где су пре тога биле две или три породичне куће 
одједном (на малом простору) имамо потребу за исто толико 
паркинг места. Ако то не решавамо у старту, урбанистичким 
решењима, имаћемо проблем са саобраћајним гужвама и 
недостатком места за паркирање. И у другим европским гра-
довима, сличне величине као што је Нови Сад, такође постоји 
проблем са паркирањем, без обзира што су то градови који су 
много богатији од нашег. Уз недостатак паркинг места, недос-
таје нам и саобраћајна култура и уопште култура живљења 
и становања, али само ако будемо радили на томе помоћи 
ћемо и себи и другима око нас.
Колико дуго функционише садашњи систем наплате и 
који су то градови имплементирали наш систем за нап-
лату паркирања SMS-ом?
Садашњи систем наплате паркирања SMS-ом функционише 
од 1. децембра 2005. године. Добар систем одмах су препо-

РАЦИОНАЛНО ПОСЛОВАЊЕ И 
ПРЕДАН ОДНОС ПРЕМА РАДУ  
– РЕЦЕПТ ЗА УСПЕХ

интервјуинтервју

Стеван Лугоња, директор ЈКП „Паркинг сервис”
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РЕКЛИ СУ...

интервјуинтервју
знали и прихватили и други, па смо почели да функциони-
шемо и ван нашег града. Наш систем наплате SMS-ом (осим 
у Новом Саду) примењује се и у Пожаревцу, Зрењанину, Сме-
дереву, Ужицу, Сремској Митровици, Бачкој Паланци, Новом 
Пазару, Руми, Пожеги, Шиду, Бечеју, Старој Пазови, Књаже-
вцу, Златибору, Сомбору, Петровцу на Млави, Великој Плани, 
Бајиној Башти, Сенти, Нишу, Врњачкој Бањи, Темерину, Врању, 
Ивањици и Александровцу. Врло брзо ћемо почети примену 
нашег система и у Крушевцу и то ће бити 26. град у Србији који 
ће примењивати наш систем наплате.
Колико имамо паркинга за бицикле и да ли ће их бити још 
у наредним месецима?
Покретањем „NS bike” система за изнајмљивање бицикала же-
лели смо да нашим суграђанима понудимио и алтернативни 
превоз по граду. Желели смо да скренемо пажњу на еколош-
ке проблеме и како их макар једним делом можемо реша-

вати, као и то да овим начином превоза можемо смањити 
саобраћајне гужве, а самим тим и притисак на паркинг мес-
та. Овај начин превоза у Новом Саду изузетно је прихваћен. 
Ове године, односно ове сезоне, имали смо преко 18.000 
изнајмљивања бицикала, што је импозантан број. Нови Сад 
има десет бициклистичких станица, које су под видео надзо-
ром и све су аутоматизоване, што омогућава изнајмљивање 
бицикала 24 сата. „NS bike” систем је све популарнији, постао 
је и део туристичке понуде града, а верујем да ћемо и у на-
редном периоду развијати овај алтернативни начин прево-
за. Уз бициклистичке станице за изнајмљивање бицикала на 
разним локацијама у граду уредили смо и паркиралишта за 
бицикле, на којима наши суграђани могу на културан и без-
бедан начин паркирати своје личне бицикле. Све то  ства-
ра добру атмосферу и позив за коришћење оваквог начина 
превоза.

У односу на 2012. годину, када смо затекли алармантно лоше стање у Предузећу, нару-
шене међуљудске односе и потпуну стихију у комуникацији са свим градским служба-
ма битним за пословање Предузећа, могу веома компетентно да констатујем да је тим 
предвођен генералним директором Миланом Костићем, а сада и генералним директо-
ром Стеваном Лугоњом, успео да санира већину аномалија изазваних горе наведеним 
разлозима и предузеће уведе у стабилно пословање. Наравно, предстоји нам још мно-
го ствари да учинимо. Искрено се надам да ћемо, овим курсом, оваквим радом свих 
запослених и бољом законском регулативом на чијем побољшању радимо преко Уд-
ружења паркиралишта Србије, средином идуће године имати предузеће са потпуном 
стабилношћу и без дугова.
Саша Јовановић, помоћник директора Предузећа за саобраћај и развој

Прошло је 10 година од оснивања „Паркинг сервиса“ и мислим да је за ово време Предузеће 
прележало све дечије болести које је требало прележати и да је сада стало на чврсте и здра-
ве ноге и да иде добрим путем. „Паркинг сервис“ на срећу, а захваљујући рационалном и 
домаћинском вођењу, припада групи здравих комуналних предузећа и очекујем да ће у на-
редном периоду бити само још боље и успешније. То значи да одговорним понашањем свих 
нас у Предузећу - и радника и оних који управљају Предузећем, можемо доћи до тог циља. 
За ових десет година рада „Паркинг сервис“ је увео комунални ред у граду, али није на одмет 
рећи и да је једино градско предузеће које новац зарађује и у другим градовима широм 
Србије и на тај начин промовише Нови Сад на најбољи могући начин. Оно што посебно же-
лим да истакнем поводом овог јубилеја је то да су људи највеће богатство нашег Предузећа.
Ранко Бабић, помоћник директора Предузећа за техничко-комерцијалне послове

Посматрајући протеклих 10 година сматрам да Предузеће заслужује прелазну оцену. Пре 
свега мислим на финансијску стабилност, која се са становишта запослених огледа у ре-
довности исплате зарада у висини датој законским оквирима. Очекујем већу активност 
у смислу указивања, свим надлежним структурама, на неопходност повећања капаци-
тета за паркирање, у смислу изградње бар једне гараже јавног типа. Јачање колектива у 
смислу заједништва и дисциплине посматрам као сталну категорију сада и у будућности.
Милан Марјановић, помоћник директора Предузећа за економске и правне послове

Оно што видим, на основу досадашњег рада, представља потенцијал за  
добар колектив и стабилно предузеће у будућности. Свима у предузећу желим срећу и 
здравље у даљем раду и борби за социјалну стабилност.

Марко Топо, извршни директор Предузећа

... ПОВОДОМ ДЕСЕТ ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА ПРЕДУЗЕЋА:
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НАШ SMS У 25 ГРАДОВА! ИДЕМО ДАЉЕ!
Градовима у којима се примењује наш SMS систем наплате, 
од децембра прошле године придружили су се Петровац на 
Млави, Ивањица, Александровац, Врњачка Бања и Ниш

Нови Сад може да се поноси добрим гласом који прати 
ЈКП „Паркинг сервис”, као лидерa у организовању и напла-
ти паркирања у Србији. За само девет година од инстали-
рања софтвера за SMS наплату паркирања возачи на исти 
начин плаћају паркирање у двадесeт пет градова у нашој 
земљи. Поред Новог Сада, SMS систем наплате паркирања 
примењује се у Пожаревцу, Зрењанину, Смедереву, Ужицу, 
Сремској Митровици, Бачкој Паланци, Новом Пазару, Руми, 
Пожеги, Шиду, Бечеју, Старој Пазови, Књажевцу, Златибору, 
Сомбору, Петровцу на Млави, Великој Плани, Бајиној Башти, 
Сенти, Нишу, Врњачкој Бањи, Темерину, Врању, Ивањици и 
Александровцу.
„Паркинг сервис” је једно од ретких градских предузећа 
које своје услуге пружа и ван Новог Сада. У јакој конкурен-
цији приватних предузећа наше Предузеће успева да ква-
литетом примене овог система побеђује на тендерима ши-
ром Србије. То не подразумева само продају софтвера, већ 

и комплетну бригу о организацији паркинг простора у поје-
диним градовима, зонирање, прикупљање потребне доку-
ментације, обуку радника и одржавање система. То су све 
добри разлози због којих се многи опредељују баш за нас 
приликом организовања паркирања у својим срединама.
Заинтересованост за наш систем наплате паркирања сва-
кодневна је и шири се и ван граница Србије. Екипа наших 
стручњака обавља разговоре и са представницима неких 
градова из Македоније, Румуније, Босне и Херцеговине и 
Црне Горе. Све ово говори колико наше Предузеће учест-
вује у једној веома позитивној промоцији Новог Сада.
Већина градова-партнера у којима се примењује наш SMS 
систем наплате су и чланови Удружења паркиралишта Ср-
бије у чијем раду „Паркинг сервис” Нови Сад има веома зна-
чајну улогу. Кроз ово Удружење заједно решавамо пробле-
ме везане за делатност паркирања у Србији.
Интересовање за имплементацију нашег SMS система нап-
лате паркирања расте и промоција нашег Предузећа и на-
ших информатичара, „домаће памети”, не јењава.

ПРИЗНАЊЕ ЗА ЛИДИЈУ РАНКОВИЋ
 На 10-ој, јубиларној, Националној конференцији 
заштите на раду, која је одржана од 23. до 26. октобра 
2013. године на Тари, наша колегиница Лидија Ранковић, 
иначе Лице за безбедност и здравље на раду у ЈКП 
„Паркинг сервис”, добила је плакету Савеза за заштиту 
на раду Војводине. Плакета је додељена за успешну 
сарадњу и допринос у развоју и унапређењу заштите 
на раду и остваривању циљева и задатака ове стручне 
организације.
 Такође, на свечаности поводом обележавања 28. 
априла, националног и светског Дана безбедности 
и здравља на раду, колегиница Ранковић примила 
је похвалницу за допринос у области безбедности и 
здравља на раду у 2013. години.

Стеван Лугоња, директор ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад и 
Марко Јанковић, директор ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш

фото: www.mojbecej.rs

Стеван Лугоња, директор ЈКП „Паркинг сервис” Нови Сад,  
мр Вук Радојевић, председник Општине Бечеј и Норберт Ковач, 
директор ЈП „Комуналац” Бечеј

признањапризнања
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ТИМСКИМ РАДОМ ДО 
РЕЗУЛТАТА

РАДНИ ВЕК БЕЗ ДАНА БОЛОВАЊА

 Како описујете свој посао у Служби за развој и 
инвестиције?
Мислим да је посао у струци у данашње време права 
реткост. Из тих разлога свој посао доживљавам веома 
одговорно и трудим се да свој део посла обављам про-
фесионално. Посао је динамичан и зато ми и одговара, 
будући да се делом обавља у канцеларији, али и на тере-
ну што је много занимљивије и динамичније. Посао који 
обављам дело је тимског рада, међусобно се допуњава-
мо, сарађујемо, сугеришемо једни другима, а све у циљу 
бољих резултата.

 Ова година је на крају, када се осврнете за собом 
како видите рад Службе којој припадате?
Наша Служба ради у складу са Планом и програмом 
Предузећа за текућу годину. Ове године реализовали 
смо уређење две станице за бицикле које су део „NS 
bike” система, ради се о станицама у Петроварадину и у 
Подгоричкој улици код зграде НИС-а, уредили смо пар-
киралишта за бицикле на разним локацијама у граду и 
многе друге послове и задатке које су били постављени 
нашој Служби.

 Отац сте две ћеркице, како проводите слобод-
но време?
Слободно време углавном проводим са породицом. Све 
је подређено деци, тако да време проводим у играони-
цама или шетњама - моје време је испуњено њиховим 
потребама. Оно што покушавам да уклопим у своје сло-
бодно време су спортске активности, са колегама, фуд-
бал, кошарка и слично.

Наша колегиница Рада Кузмановић ради на месту кон-
тролора паркирања од почетка рада нашег Предузећа, 
дакле 10 година. Али наша Рада је на овом послу још од 
1991. године, када је наплату паркирања организовало 
ЈКП „Пут“. На жалост, дуго је Рада радила преко сту-
дентске задруге, без сталног запослења, а онда је осни-
вањем нашег Предузећа, дошло и дуго чекано и жељено 
решење за стално.

 Питамо је како се једна жена сналази на послу 
контролора, а Рада одговара:
„Лично немам никаквих проблема. Нисам особа која 
жели да улазе у сукобе било какве врсте. Буде понекад 
неких непријатних добацивања и реакција, али трудим 
се да не коментаришем и да свој посао радим најбоље 
што могу. Можда ми помаже, већ могу да кажем, вели-
ко искуство у овом послу. Сада је много лакше радити 
и само контролисати уплате, него вршити наплату као 
што је некада било. Постоји ред и када се држимо тога 
нема проблема.“
Рада је мајка троје деце, два сина близанца и једне де-
војчице. Супруга, мајка, снаја, добар радник и то све без 
иједног дана боловања. То је за сваку похвалу, то је за 
узор млађим радницима. На питање шта ради у слобод-
но време, одговор се намеће сам, а Рада и потврђује да 
је посвећена породици: „Обавезе једне мајке су велике, 
посао у кући који се комбинује са сменским обавезама, 
обавезе према свекру и свекрви као старијим људима, 
па када све то хоћете савесно да обављате питам се шта 
је то слободно време.” Каже да се деца баве фолклором 
у КУД „Свети Сава“ из Каћа и то је нешто што воли и пра-
ти. Ужива у фолклору, ужива у својој породици и онда 
јој свакодневни долазак из Будисаве на посао и не пада 
тако тешко. Шта друго рећи већ само: РАДНИК ЗА ПРИ-
МЕР.

интервјуинтервју

Бранко Ненезић, стручни сарадник за развој и инвестиције

Рада Кузмановић, контролор паркирања
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РЕКОНСТРУИСАНА ПАРКИРАЛИШТА  
У ФРУШКОГОРСКОЈ УЛИЦИ
Радови на реконструкцији паркиралишта у Фрушко-
горској улици, на потезу од Улице Народног фронта 
до Булевара деспота Стефана, на парној страни, 
изведени су у више фаза. Радови започети у октобру 
прошле године, завршени су у јуну ове године и тиме 
је ова улица добила потпуно нови изглед, са уређеним 
паркинг местима и обновљеним дрворедом који је 
поставило ЈКП „Градско зеленило“.

Коренов систем старих стабала која су се налазила 
у Фрушкогорској улици руинирао је паркинг места, 
бициклистичке стазе као и сам коловоз - из тих разлога 
било је веома тешко паркирати аутомобил, возити 
бицикл, а све то је утицало и на безбедност наших 
суграђана. После ове реконструкције створили су се 
добри и безбедни услови за паркирање. Послови који су 
били синхронизовани рад „Паркинг сервиса“, „Градског 
зеленила“ и Завода за изградњу града завршени су по 
плану, тако да можемо рећи да становници ове и околних 
улица на Лиману 2 сада имају један леп и уређен простор.

Паркиралиште затвореног типа код Института у Сремској 
Каменици, које успешно функционише још од децембра 
2010. године, у многоме решава проблеме паркирања 
свима који долазе на ову локацију. На овом затвореном 
паркиралишту паркинг се плаћа на изласку са паркинга, 
а време паркирања је неограничено, управо због тога 
што нисмо желели да грађане оптерећујемо истеком 
времена за паркирање и евентуалним доплатним 
картама. Паркиралиште је под наплатом сваког дана од 
7 до 20 сати. По започетом сату наплаћује се 30 динара, 
а на овом паркиралишту важи и дневна паркинг карта 
која кошта 100 динара.

У жељи да се омогући паркирање што већег броја 
аутомобила и на тај начин смањи притисак и 
саобраћајне гужве које су биле највеће у јутарњим 
сатима, „Паркинг сервис“ је извео радове на про-
ширењу овог паркинг простора. Паркиралиште је 
проширено за 450 квадратних метара и на тај начин је 
добијено преко 20 нових паркинг места. Верујемо да 
ћемо овим проширењем помоћи нашим суграђанима 
да се лакше и безбедније  паркирају.

ПРОШИРЕЊЕ ПАРКИРАЛИШТА КОД ИНСТИТУТА

радовирадови
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ДВЕ НОВЕ БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАНИЦЕ

точковиточкови
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„NS bike“ систем са две нове станице у Петроварадину и у Подгоричкој улици, сада у функцији има укупно десет 
станица за бицикле

Крајем септембра ове године „NS bike” систем за изнајмљивање бицикала добио је две нове бициклистичке станице. 
По први пут и сремска страна града добила је бициклистичку станицу, тако да је у Петроварадину у Прерадовићевој 
улици, у близини поште, нову станицу отворио Синиша Севић, председник Скупштине Града.
Десету по реду бициклистичку станицу у Подгоричкој улици, код зграде НИС-а, отворили су градоначелник Новог 
Сада Милош Вучевић, директор „Србијагаса” Душан Бајатовић и директор „Паркинг сервиса“ Стеван Лугоња.
Подсетимо да су, поред ове две нове станице, у функцији и станице на „Штранду“, код „Спенс“-а, на Железничкој 
станици, код СНП-а, у Кампусу Новосадског универзитета, на Детелинари, на Новом насељу и на Лиману код Дома 
здравља. Са десет бициклистичких станица „NS bike” систем за изнајмљивање бицикала постао је алтернативни 
превоз у нашем граду. Такав став потврђују и подаци да је у овој бициклистичкој сезони било преко 18.000 
изнајмљивања бицикала нашег система. Из сезоне у сезону интересовање Новосађана за коришћење бицикала 
расте, што ће Нови Сада поставити на озбиљно место бициклистичке мапе овог дела Европе. Овакав начин превоза 
постао је и туристичка понуда Новог Сада - све више туриста који су у посети нашем граду користе бицикле за 
превоз у граду, односно купују наше корисничке картице које су трајног карaктера. То значи да корисници који 
су једном купили корисничку картицу плаћају само изнајмљивање бицикала, које се врши на сат и кошта само 
20,00 динара или 100,00 динара за цео дан. Корисничка картица може да се изради у просторијама Туристичке 
организације Новог Сада у Јеврејској бр. 10, на благајни нашег Предузећа у Улици Филипа Вишњића 47 као и на 
станици за изнаjмљивање бицикала на „Спенс”-у.



НОВА ПАРКИРАЛИШТА ЗА БИЦИКЛЕ

точковиточкови
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Реакције наших суграђана на уређење паркиралишта за бицикле у граду биле су веома позитивне и оваква акција 
ЈКП „Паркинг сервис” наишла је на одобравање. Наше Предузеће је до сада на различитим локацијама у граду 
поставило преко 700 држача за бицикле.
Радници „Паркинг сервиса” држаче за бицикле поставили су и на следећим локацијама у граду: Булевар краља Петра 
(код Дома здравља), Руменачка улица (код Дома здравља), Булевар Слободана Јовановића (код Дома здравља), 
Сентандрејски пут (код Дома здравља), Булевар Михајла Пупина (код Дома здравља), Булевар ослобођења (код 
банке „Интеза”), Булевар ослобођења (код тржног центра „Далтон”), Булевар Михајла Пупина (преко пута тржног 
центра „Базар”), Трг слободе (код Градске куће), Ловћенска улица (код ДИФ-а), Булевар ослобођења (код „Уникредит” 
банке), Булевар Михајла Пупина (код студентске мензе) и у Улици Игњата Павласа (код „Позоришта младих”). На 
овим локацијама је постављено укупно 76 држача за бицикле.
Све локације су одабране после анализе потреба наших суграђана и приступачности терена за бициклисте. 
Покривене су директним видео надзором, а на неким локацијама се користе индиректни видео надзори одређених 
институција, што је добра мера за безбедност бицикала на овим паркиралиштима.
Уз бицикле за изнајмљивање „NS bike” система и уз континуирано постављање држача за бицикле на различитим 
локацијама у граду „Паркинг сервис” и на овај начин излази у сусрет свим суграђанима, који као превозно средство 
по граду користе бицикл,  подржава и стимулише алтернативни превоз у граду.



Жарко Симанић  
Руководилац Службе за експлоатацију паркиралишта и 
бициклана

 Служба којом руководите је веома важан сегмент 
нашег Предузећа, са којим проблемима се сусрећете 
у свакодневном раду?
Служба за експлоатацију паркиралишта и бициклана 
покрива три различите групе послова које су важне за 
функционисање нашег Предузећа. Најпрепознатљивији 
и основни део службе, а истовремено и најбројни део, 
бави се пословима на контроли паркирања, други део 
послова односи се на организацију наплате паркирања 
на затвореним паркиралиштима и трећи део послова 
односи се на функционисање „NS bike” система. 
Велики број радника, као и различити послови који се 
покривају у Служби, доводе понекад и до проблема које 
заједно са најближим сарадницима успешно решавам. 
Дневни проблеми са којима се сусрећемо огледају се у 
недовољној покривености терена, отказима задужене 
опреме (фото апарата, PDA уређаја, штампача…), 
кваровима на затвореним паркиралиштима.

 Каква је сарадња са другим Службама Предузећа, 
колико сте задовољни и колико та сарадња помаже 
у реализацији посла ваше Службе?
Имамо одличну  сарадњу са свим Службама у 
Предузећу. Издвојио бих сарадњу са ИТ службом, са 
којом смо највише повезани у делу рада који се односи 
на задужење контролора и исправност опреме, као и 
отклањање евентуалних кварова у току рада контролора 
на терену. И са Службом за одржавање паркиралишта 
такође одржавамо комуникацију на дневном плану и 

све проблеме са терена редовно прослеђујемо, како 
би се у најскоријем року отклонили. Такође, успешно 
сарађујемо са Службом за правне и опшште послове 
као и са Службом за набавке, које су врло значајне за 
послове у нашој Служби.

 Наши радници на улици су огледало нашег 
Предузећа, са каквим се проблемима они срећу 
и колико као руководилац службе можете да им 
помогнете?
Свакодневно покушавамо да предочимо нашим радни-
цима, првенствено контролорима паркирања и инка-
сантима на затвореним паркиралиштима, да су они ти 
који својим изгледом, понашањем и односом са стран-
кама на терену представљају не само себе већ и Пре-
дузеће у целини. Понекад ми се чини да смо можда и 
досадни у сталним понављањима ових  захтева према 
контролорима паркирања, али сматрам да је ово врло 
битан сегмент у њиховом раду. Рад са странкама често 
доноси непријатне ситуације које се у најблажем обли-
ку завршавају вербалним нападима, а дешавало се и да 
дође до физичког настраја на раднике. У случајевима 
када се догоди инцидентна ситуација, присебност рад-
ника и придржавање постојећих процедура смањује 
ризик од нежељених последица. Као руководилац 
Службе, заједно са сарадницима, покушавам да благов-
ремено реагујем и испратим дешавања како не би до-
шло до прекида рада, како на пословима контроле тако 
и наплате паркирања.

 Бицикли постају све популарнији, како видите „NS 
bike” систем после завршене сезоне?
Сведоци смо да се задњих неколико година бицикл као 
превозно средство све више афирмише и у том смислу 
„NS bike” систем заузима значајно место. „NS bike” је 
део нашег Предузећа који је још у развоју и сви ми у 
Служби покушавамо да допринесемо томе на најбољи 
начин, кроз послове који су нам поверени. Активна 
сезона почиње у априлу, када се одређени број радника 
са других послова ангажује за потребе „NS bike”-а, а 
завршава у новембру када се ти исти радници враћају 
на редовне послове. Мислим да сâм крај ове сезоне и 
број око 3.300 регистрованих корисника говори да смо 
на добром путу.

НА ДОБРОМ СМО ПУТУ

интервју
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По оснивању ЈКП „Паркинг сервис” Нови Сад,16. 
децембра 2004. године, преузели смо, на основу 
оснивачког акта Града, између осталог и технику од 
ЈКП „Пут” и ЈКП „Градско зеленило”, заједно са посадама 
(возачи и пратиоци). Радило се о три специјална теретна 
возила „паук”, марке ЗАСТАВА ТУРБО ЗЕТА 85.10, која 
су на каросерији имала хидрауличне дизалице чија је 
максимална носивост износила три тоне. Возила су била 
на половини свог амортизационог века и у релативно 
лошем стању, због експлоатације у градским условима 
вожње. Два „паука” смо преузели од ЈКП „Пут”, а један од 
ЈКП „Градско зеленило”.

У септембру 2005. године 
набавили смо два нова 
возила марке IVECO типа 
100 Е 17 (велики „пауци”), 
која су на каросерији 
имала хидрауличне ди-
залице чија је максимал-
на носивост износила 
пет тона, а на крају ша-
сије имали су монтира-
не „бриле“ (виљушке) за 
вучу возила захватањем 
точкова једне осовине, 
те су могли истовремено 
уклањати по два возила.

На тај начин, у 2005. години значајно је подмлађен возни 
парк специјалних теретних возила „паук”, као и њихов 
радни капацитет. Идуће године кренули смо у продају 
два специјална теретна возила „паук”, марке ЗАСТАВА 
ТУРБО ЗЕТА, уз истовремене активности на набавци 
малог паука ( IVECO DAILY 65 C) са уграђеним „брилама”. 
Набавка новог великог „паука” (IVECO типа 100 Е 18) 
уследила је 2008. године, а следећи нови мали „паук“ 
набавили смо 2009. године. „Паук” DAF са дизалицом 
„Palfinger” набавили смо 2013. године. Најновија набавка 
је из ове године (2014.) и ради се о малом „пауку” марке 

RENAULT 6.5 D, који има уграђене хидрауличне „бриле” 
(виљушке) иза задње осовине. Максималан број „паука” 
у нашем возном парку (осам) имали смо у другој 
половини 2014. године (пет великих и три мала „паука”). 
Продајом два велика, које смо набавили 2005. године, 
сада располажемо са шест „паук” возила (три мала и три 
велика).
Просечна старост возног парка „паук”-а, набавком 
нових у 2013. и 2014. години, смањена је и сада износи 
5,2 годинe.

„ПАУКОВА МРЕЖА“ - 10 ГОДИНА
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„СЕМАФОРИЗАЦИЈА 4”

АКЦИЈА БЕСПЛАТНЕ ПОДЕЛЕ МЕРАЧА ШАРА НА ГУМАМА

ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ

Скоро 3.000 матураната из седам новосадских средњих школа, на занимљив и пре свега едукативан начин, додатно су се упознали 
са правилима у саобраћају, али и важности њиховог поштовања, захваљујући пројекту „Семафоризација” Центра за промоцију 
безбедности саобраћаја, Градске Управе за спорт и омладину и Канцеларије за младе Града Новог Сада. У Техничкој школи „Милева 
Марић Ајнштајн” организован је финални квиз, у коме су учествовали ученици завршних разреда Гимназије „Исидора Секулић”, 
Техничке  школе „Милева Марић Ајнштајн” и Средње економске школе „Светозар Милетић”, чији су ученици и победници квиза, 
другу годину заредом.
У раду жирија учествовали су и Владимир Стојковић, члан Градског већа задужен за комуналне делатности и Марко Топо, извршни 
директор ЈКП „Паркинг сервис” Нови Сад, a допринос овом пројекту дали су и Одељење Саобраћајне полиције у Новом Саду, Аген-
ција за безбедност саобраћаја Републике Србије и ЈКП „Паркинг сервис” Нови Сад.

У сарадњи са компанијом „Делтиком” („Delticom”) и порталом www.autogume.rs, ЈКП „Паркинг сервис” почело је са акцијом бес-
платне поделе мерача шара на гумама. Од 1. новембра до 1. априла 2014. на снази су правила о коришћењу зимских пнеуматика. 
На овај начин наше Предузеће укључило се у акцију подизања свести о важности правилне употребе зимских пнеуматика како 
би се побољшала безбедност учесника у саобраћају.
„Овом акцијом смо желели да скренемо пажњу на суштину проблема у саобраћају, а то је безбедност учесника. Наш закон је 
мало флексибилан и дозвољава да се гуме набаве тек са појавом првог снега, па је боље апеловати на возаче да то ипак учине 
мало раније”, изјавио је за „Радио 021” Радован Јекнић, портпарол ЈКП „Паркинг сервис”.
Мераче ће добити 3.000 возача, а наредна акција биће организована током зиме.

Као и претходне године, Савет за безбедност 
саобраћаја Града Новог Сада спровео је акцију 
подизања свести учесника у саобраћају. Акција 
је подразумевала поделу едукативно-информа-
тивних летака на тему безбедности деце, мото-
циклиста, као и употребе мобилних телефона 
у саобраћају. У акцији су учествовали чланови 
Савета, Градске управе за саобраћај, ЈКП „Пар-
кинг сервис” и Саобраћајна полиција.
Акција подизања свести учесника у саобраћају 
реализована је на најфреквентнијим локација-
ма у граду: на Булевару Михајла Пупина код 
Главне поште, на неколико кључних тачака на 
Булевару ослобођења и на раскрсницама код 
Футошке пијаце и код Железничке станице.фото: www.novisad.rs
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ОДГОВОРНО И СЛОЖНО ЗА ВРЕМЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

БОРБА ПРОТИВ СНЕГА ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

У мају 2014. године нашу земљу погодиле су поплаве, 
које је изазвала киша јаког интензитета која је на те-
риторији наше земље падала непрекидно дуже од 48 
часова. Услед велике количине падавина Градски штаб 
за ванредне ситуације прогласио је ванредну одбрану 
од поплава у Граду Новом Саду, на територији месних 
заједница „Петроварадин”, „Сремска Каменица”, „Бу-
ковац”, „Нови Лединци”, „Стари Лединци” и „Футог”. 
ЈКП „Паркинг сервис” Нови Сад се од почетка поплава у 
Србији ставило у функцију  Штаба за ванредне ситуације 
Града Новог Сада. Више од педесет радника „Паркинг 
сервиса” већ првог дана учествовало је у пуњењу врећа 
са песком, које су биле транспортоване на угрожена 
подручја. Двадесет радника нашег Предузећа упућено 
је у Шабац и учествовало је у одбрани овог града.
Директор Предузећа, као члан Штаба за ванредне си-
туације Града Новог Сада, деловао је по инструкцијама 
надлежних и у складу са тим наше Предузеће је учество-
вало у помоћи угроженим деловима Србије, предузело 
мере и упутило конкретну помоћ и то:

- средства за дезинфекцију и дератизацију
- 100 литара течног сапуна за прање руку
- грануле за бази хлора, 20 kg
- средства за дезинфекцију руку, 50 литара
- средства за дезинфекцију површина, 100 литара
- средства за прање подова, 100 литара

„Паркинг сервис” је својим камионима организовао 
превоз џакова до пункта „Градског зеленила”, одакле су 
се они транспортовали на потребне локације. Радници 
„Паркинг сервиса” били су ангажовани и на кипер ка-
мионима нашег Предузећа, за превоз робе до прихва-
тилишта. „Паркинг сервис” је своја возила ангажовао 
за санирање последица поплаве у Сремској Каменици. 
Посебно треба истаћи да су радници Предузећа орга-
низовали прикупљање новчане помоћи за све који су 
угрожени поплавама, као и прикупљање ћебади, одеће, 
обуће и хигијенских средстава.
Ванредна ситуација на територији читаве Републике Ср-
бије била је на снази од 15. до 23. маја 2014. године.

Почетком ове године снег је направио велике пробле-
ме у нашој земљи. Екипа наше зимске службе је поред 
постојећих обавеза стигла и да ван града пружи помоћ 
угроженим  грађанима. Притекли смо у помоћ полицији, 
односно Сектору за ванредне ситуације на аутопуту Бе-
оград-Суботица.

Већ традиционално, наши радници  организовано дају 
крв и на тај начин се укључују у ову хуманитарну акцију. 
Тако је било и овог пута, а учешће у оваквим акцијама је 
и  најбољи позив свима који то до сада нису учинили да 
се придруже.

фото: МУП РС
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ГОРАН БАЈШАНСКИ  
– ПРВАК СВЕТА!

ТУРНИР У ГАЂАЊУ ИЗ ПИШТОЉА

Почетком новембра ове године у Риму је одржано 
светско првенство у савате боксу. На овом првенству 
учествовала је и репрезентација Србије у којој смо и ми 
из „Паркинг сервиса“ имали „свог представника“ - нашег 
радника Горана Бајшанског, који је у конкуренцији 200 
такмичара из тридесет пет земаља заблистао златним 
сјајем. Златна медаља са светског првенства је до овог 
такмичења била једино међународно одличје које је 
недостајало великом мајстору савате бокса. Тако се 
Бајшанском у Риму остварио сан, па је титулама првака 
Европе, Медитерана, Балкана, Србије и Војводине, 
додао и светско злато. Поносни смо што смо имали 
представника у нашој репрезентацији, што је баш он 
наш суграђанин и члан нашег колектива.

Поводом Дана 1. бригаде Копнене војске, 9. новем-
бра, као и обележавања ослобођења Новог Сада 
у Првом светском рату, организовано је спорт-
ско такмичење у оквиру кога су своје вештине у 
гађању из пиштоља одмерили војници, полицајци 
и представници цивилног сектора – железнице, 
ЈКП „Паркинг сервис”-а, Факултета за физичку 
културу и многи други. Домаћин такмичења био 
је командант 1. бригаде Војске Србије, бригадни 
генерал Стојан Батинић. Уз добро дружење, прво 
место освојила је Организација резервних војних 
старешина Града Новог Сада.
ЈКП „Паркинг сервис” представљали су: Јелена Ив-
ков, Бојан Радојевић и Мирослав Марковић.
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КАО НЕКАД СА РУЖОМ

ОСНОВАНО УДРУЖЕЊЕ 
ПЕНЗИОНЕРА

Чинило се да ће стари, добри обичај да путујемо у ор-
ганизацији синдиката, који је заживео пре готово деце-
нију, остати само у нашем сећању. Ружа Колачек, која се 
бавила тиме, отишла је у пензију. Са сетом смо помиња-
ли незаборавне излете, позоришне представе и друга 
културна збивања, огласне табле на којима је стајало 
обавештење о предстојећим догађајима.
На радост свих нас, за 12. октобар смо позвани на једно-
дневни излет у Етно село „Станишићи”. У потпису - Јеле-
на Ивков и Предраг Ратић. Знајући да је Јелена искусан 
путник и планинар, Пеђа такође, уз то фотограф, позна-
валац историје, етнологије и уметности,  веровали смо 
да ћемо тај дан провести пријатно. Буран аплауз путни-
ка на крају сунчаног и светлог Михољдана, током кога 
смо обишли Семберију и Мачву, био је сигуран знак да 
су успели да нас поново окупе ван радног места. Зах-
ваљујући њима и пословодству, 16. новембра је органи-
зован излет - обиласци војвођанских двораца.
Неке нове генерације запослених, наша деца стасала за 
путовања и ми, уместо да после десет година упоређује-
мо само цене паркирања, одношења возила, хлеба, 
млека и транзиције, ми и даље „упознајемо отаџбину да 
би смо је више волели”. Зато, не гледајте више огласне 
табле које је попуњавала Ружа, већ отварајте електрон-
ску пошту коју шаљу Јелена и Пеђа. Нећете се покајати.

Уочи десетогодишњице рада нашег Предузећа, 7. новем-
бра 2014. године у Скупштини Града Новог Сада одржана 
је Оснивачка скупштина Удружења пензионера ЈКП „Пар-
кинг сервис”, уз присуство чланова и гостију.
Удружење чини 18 чланова, а за председника и заступни-
ка изабран је Душан Шекуларац. Председник Скупштине 
је Велизар Андрић, а Надзорног одбора Славко Лучић. Те-
хнички секретар је Ружа Колачек.
Ново удружење поздравила је госпођа Зеленбаба, испред 
Удружења пензионера Града Новог Сада, уз честитке, до-
бре жеље и отвореност за сарадњу и подршку.
У име ЈКП „Паркинг сервис” ову угледну организацију на-
ших бивших колега поздравио је Ранко Бабић, помоћник 
директора Предузећа за техничко-комерцијалне послове.

In memoriam • ЉИЉАНА ЈОВАНЧЕВИЋ • (1964 - 2014)
Љиљана Јованчевић, наша колегиница из правне службе, заувек нас је напустила 14. новембра 2014. годи-
не. Била је једна од нас, пионира, који смо са пуно елана стварали, организовали и домаћински градили наш 
„Паркинг сервис”.
Жалимо што је отишла прерано, али се тешимо да јој је душа узлетела у сусрет Богу у кога је веровала до 
последњег часа. Нека почива у миру.
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Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис” Нови Сад
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