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Почела изградња новог паркиралишта
на Новом Београду

ЈКП „Паркинг сервис“ је почело изградњу новог паркиралишта на
Новом Београду, поред зграде компаније „Ер Србија“. На основу
грађевинске дозволе Секретаријата за урбанизам и грађевинске
послове, нови објекат налазиће се на простору између улица
Марка Христића, Јурија Гагарина и Ђорђа Станојевића.

Заменик градоначелника Горан Весић и директор „Паркинг
сервиса” Андрија Чупковић обишли су данас радове на изградњи
паркиралишта на Новом Београду, смештеног између управне
зграде „Ер Србија”, нове аутобуске станице и насеља Белвил.

Заменик градоначелника
паркинг простор имати
резервисано за особе са
вредност радова је 100

Горан Весић је истакао да ће нови
425 места, од којих је 21 место
инвалидитетом. Према његовим речима,
милиона динара, док је рок за њихов

завршетак пет месеци.

– На новом паркинг простору ће првих 15 минута бити бесплатни,
што ће родитељима који доводе децу у оближњи вртић омогућити
несметен долазак и одлазак са децом. Та места ће бити исцртана
као породична паркинг места, која су по прописима шира и
омогућавају коришћење дечјих колица – указао је заменик
градоначелника и захвалио „Паркинг сервису” на сарадњи.

Директор ЈКП „Паркинг сервис” Андрија Чупковић додао је да ће
одређени број паркинг места бити понуђен по повлашћеној цени
за станаре који живе у близини новог паркиралишта.

– Ово је раније био простор на коме су возила била паркирана у
блату. После уређења овог простора овде ће бити нови потпуно
аутоматизован паркинг – прво отворено паркиралиште у Београду
које ће радити без људи. Овакав систем рада смо већ увели у
мањим гаражама којима управљамо – истако је Чупковић.

Према идејном пројекту ново привремено паркиралиште простираће
се на око 12.200 квадратних метара, непосредно уз будућу
главну аутобуску станицу. Будућим корисницима биће обезбеђен
комфоран приступ паркингу, јер је предвиђено да у Улици Марка
Христића постоје два улаза и излаза, док ће у Улици Јурија
Гагарина бити по један. Пешаци ће моћи да приступе
паркиралишту кроз пет улаза, на којима ће бити постављени
прелази за безбедније кретање, а биће изграђена и рампа за
особе са инвалидитетом. Планирана је изградња системске кућице
и две станице за плаћање, као и постављање система за
обавештавање и навођење корисника ван паркинг простора.

Ново паркиралиште биће под сталним видео надзором Контролно
оперативног центра „Паркинг сервиса“. Корисници овог паркинг
објекта моћи ће да се обрате оператеру за евентуалну помоћ око
коришћења или плаћања паркирања на паркиралишту.

Радови би требало да буду завршени у наредних пет месеци, a
паркиралиште да почне са радом почетком маја 2020. године.

