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НОВИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЈКП ГСП „БЕОГРАД“

Уређена права, обавезе и одговорности...
 Нови Колективни уговор 
ГСП ступио је на снагу 19. окто-
бра 2018. године; примењује 
се од првог новембра ове го-
дине.
 Овај уговор закључили су 
Синдикална организација ГСП 
„Београд“, и Синдикат рад-
ника запослених у ГСП, као 
репрезентативни синдикати 
у Предузећу, в. д. директора 
ЈКП ГСП „Београд“ и градона-
челник Београда.
 Колективним уговором 
нашег предузећа, каже се у 
члану један, уређују се пра-
ва, обавезе и одговорности 
запослених у ЈКП ГСП „Бео-
град“, заштита запослених из 
области радних односа, за-
раде, накнаде зарада и друга 

примања запослених, права 
синдиката и Послодавца, као 
и међусобни односи Оснива-
ча, Послодавца и репрезента-
тивних синдиката код Посло-
давца.
 Од првог до деветог но-
вембра одржани су зборо-
ви у саобраћајним погони-
ма „Земун“, „Дорћол“, „Нови 
Београд“, „Карабурма“ и 
„Космај“ , на којима су при-
суствовали су в. д. директора 
Предузећа, извршни дирек-
тор за финансијске послове, 
извршни директор за људске 
ресурсе са сарадницима, 
менаџменти погона, председ-
ник Самосталног синдиката 
комуналаца Београда, пред-
седник Самосталног синда-

иката ЈКП ГСП „Београд“ и 
председник Синдиката рад-
ника запослених у ГСП са са-
радницима.  
На веома посећеним зборо-
вима, који су имали и карак-
тер радних састанака, говори-
ло се о новинама које доноси  
Колективни уговор ЈКП ГСП 
„Београд“.
 Организатор зборова била 
је Синдикална организација 
Самосталног синдиката ЈКП 
ГСП „Београд“ . 
 У овом броју Листа ГСП 
објављујемо интегрални 
текст Колективног уговора 
ЈКП ГСП „Београд“ како би за-
послени могли непосредно 
да се информишу о његовом 
садржају. Љ. Л.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Усвојен Програм пословања за наредну годину
 Сто тридесет девета сед-
ница Надзорног одбора ЈКП 
ГСП „Београд“ одржана је  
29. октобра 2018. године и 
имала дневни ред од пет та-
чака.
 Донета је  Одлука о усва -
јању Извештаја о степену 
реализације Програма посл-
овања  ЈКП ГСП „Београд“ за 
првих девет месеци ове го-
дине.
 Под другом тачком днев-
ног реда једногласно је 
усвојена    
Одлука  која се односи на  
измене и допуне Одлуке 
број 9361 од 1. 8. 2018. годи-
не, којом је измењен План 
јавних набавки за 2018. го-
дину у ЈКП ГСП „Београд“ од 
28. 12. 2017, а  под трећом тач-
ком чланови Надзорног од-
бора једногласно су донели   
Одлуку о измени и допуни 

Одлуке број 9360 од 1. 8. 2018. 
године, којом је измењен  
План набавки за 2018. годи-
ну у ЈКП ГСП   „Београд“ на 
које се Закон о јавним на-
бавкама не примењује.
 Надаље, донета је Одлу-
ка о одобравању исплате 
једнократне солидарне помоћи 
запосленима  ЈКП ГСП «Бео-
град».

 На 140 седници одржаној  
17. децембра, чланови   
Надзорног одбора ГСП, 
једногласно су усвојили 
Програм пословања ЈКП ГСП 
«Београд» за 2019. годину. 
 Поред тога усвојен је  
Ребaланс III Програмa 
пословања ЈКП ГСП «Бео-
град» за 2018. годину.

Љ. Л.
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Драги гсповци, поштоване колеге,

 Желим Вам да предстојеће новогодишње и божићне праз-
нике проведете у радости и благостању. 
 За наше предузеће, 2019. ће бити година у којој ћемо, уз 
подршку Оснивача, наставити са реализацијом активности 
које су започете у овој години, а усмерене су ка финансијској 
консолидацији, побољшању материјалног статуса запосле-
них (повећању зарада) и обнови возног парка. 
 Одређене активности које се односе на зараде већ су реали-
зоване, а у наредном периоду наставићемо са побољшањем 
животног стандарда запослених. 
 Са кадровским потенцијалом којим ГСП располаже, 
унапређењем пословних процеса, обновом возног парка и уз 
подршку коју имамо од Оснивача, успех не може да изостане.
 Наш циљ је да на крају 2019. године ЈКП ГСП „Београд“ буде 
стабилно и успешно предузеће, са задовољним радницима и 
задовољним корисницима превозне услуге.
 Вама и вашим породицама желим срећну и успешну Нову 
годину.
С поштовањем,
   

Радиша Момчиловић, дипл. инж. саобр.
 в.д.  директора  ЈКП ГСП „Београд“

Поштовани гсповци,

 Пре свега, желим да нагласим да ми је веома драго што се 
ЈКП ГСП „Београд“ сада налази у таквом стању да не морамо 
бринути о „голом опстанку“, што, уз велику помоћ Оснивача, 
Скупштине града и рада свих запослених, за наше предузеће, 
надам се, долазе бољи дани. Уверена сам  да располажемо 
професионалним и техничко - технолошким капацитетима  да 
спремно дочекамо  нова времена и  промене које ће наш ГСП 
учинити успешном и снажном транспортном компанијом. Ово 
је заједнички задатак свих оних  којима је ГСП у срцу. 
 Свим запосленим у ГСП  честитам новогодишње и божићне 

празнике и желим да буду здрави и весели и да их, заједно са 
члановима својих породица проведу у добром расположењу. 
С поштовањем,

Светлана Миљуш, дипл.инж.саобр.
председница Надзорног одбора ЈКП ГСП „Београд“   

ЧЕСТИТКЕ
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Мултифункционална подршка
ДВА НОВА СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА

 Возни парк ГСП од 18. окто-
бра ове године богатији је за 
два нова мултифункционална 
возила марке Wille 465. Попу-
ларни Вили се већ увелико ко-
ристи у гаражи на Дорћолу и на 
делу доказује своју вишеструку 
примену.

 Наиме, ова мултикар ма-
шина спада у категорију ко-
муналних возила  којима 
може  да се чисти снег, посипа 
индустријска со; врши утовар 
кабастог материјала, пумпају 
гуме, деблокирају кочнице итд. 
Такође, ова возила могу да служе 

и као виљушкари, што је у нашим 
условима веома практично и важ-
но. Треба истаћи да ова нова 
возила могу да шлепaју троле 
и аутобусе у нашим паркинг 
просторима. Поред наведених 
функција, Вили има још 40 раз-
личитих функција које врши 
помоћу различитих алата. На 
пример, може да коси траву, пере 
улице, скупља отпад…
 Запослени који ће руковати 
овим возилима и одржавати  их 
прошли су потребне обуке. 
 Тачно на време, пред наступајући 
зимски период, у наше гараже до-
шла су возила која ће засигурно 
олакшати њихов рад, односно  
биће максимално искоришћена 
с обзиром на особине, као што су 
мултифункционалност и велика 
покретљивост. Како су нам пред-
ставници произвођача рекли, ко-
леге из ЈКП ,,Градска чистоћа“ имају 
изузетно позитивна искуства са 
њима, јер  их користе већ 15 година. 

Љ. Л.

Спремни  за зиму
ФОРМИРАН ЗИМСКИ ШТАБ 

 Половином октобра в.д. 
директора Предузећа донео 
је Одлуку о формирању Зим-
ског штаба ЈКП ГСП „Београд“ 
за зимски период 2018/2019. 
године. Формирањем овог 
тела „заокружују“ се ак-
тивности које градски пре-
возник предузима пред 
наступајуће зимске месеце 
– припрема возног парка, 
објеката, инфрасртуктуре...
 У Одлуци је јасно дефини-
сано: „Задатак Зимског шта-
ба је да обезбеди извршење 
свих обавеза које проис-
тичу из Одлуке о заштити 
од елементарних непогода, 
Упутства о спровођењу мера 
заштите од елементарних не-

погода и Одлуке о уклањању 
снега са улица и путева, које 
је прописала Скупштина гра-
да Београда и да координи-
ра рад на спровођењу Пла-
на саобраћаја у ванредним 
ситуацијама.
 У свим погонима и органи-
зационим јединицама фор-
миране су оперативне групе 
од саобраћајно-оперативних 
радника у циљу спровођења 
задатака и наредби које про-
истичу из ванредних ситуација 
у саобраћају и оперативне 
групе у Сектору за одржавање 
возила, ради спровођења 
мера и акција припрема и 
одржавања возила у ван-
редним ситуацијама, као и 

спровођење осталих мера на 
основу указаних потреба у 
зимском периоду.“
 Наравно, у склопу припрема 
за зиму обезбеђене су и по-
требне количине соли,  дефи-
нисана возила која ће бити 
ангажована за превоз соли, 
чишћење снега, посипање 
соли, грејање, одлеђивање 
тролејбуске мреже, чишћење 
трамвајских шина... Као и 
претходне године, прецизира-
не су зоне одговорности ГСП у 
делу чишћења снега са шина, 
скретница, саобраћајних пого-
на, грејања тролејбуске мреже 
и тако даље.

Љ. Л.
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Од јуна наредне године трамвајска веза
 између Новог Београда и Чукарице преко Моста на Ади

ГОРАН ВЕСИЋ :

 Заменик градоначелника Го-
ран Весић најавио је данас (8. 
новембар) да би постављање 
трамвајских шина преко Моста 
на Ади, које је у току, требало да 
буде завршено до јуна наредне 
године, чиме ће се трамвајским 
саобраћајем преко моста повеза-
ти Нови Београд и Чукарица. Он је 
заједно са чланом Градског већа 
Зораном Адамовићем обишао ра-

дове на овој деоници које финан-
сира Дирекција за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда, а 
изводе „Енергопројект” и „Колас”. 
 Како је том приликом истакао, 
вредност овог посла износи скоро 
две милијарде динара.
 – У јуну ћемо коначно трамвајском 
везом повезати Баново брдо, одно-
сно Чукарицу и Раковицу с Новим 
Београдом. То ће нам омогућити 
да почнемо уклањање Старог 
трамвајског моста и да трамвајски 
саобраћај који туда иде преусме-
римо на ову замену, те да почне 
изградња новог трамвајског моста и 
премештање старог између блокова 
и Аде Циганлије – рекао је Весић.
 Заменик градоначелника је по-
себно назначио повезаност радова 
због чега је веома важно да се раде 
у року. 
 – На новобеоградској страни 
постављено је већ око петсто ме-
тара шина и раде се две нове ста-
нице, једна с те, а друге са чука-
ричке стране моста. Када све буде 
завршено, можемо да кажемо да 
је Мост на Ади безмало у потпу-
ности у функцији. Преостају при-

ступне саобраћајнице из Булевара 
патријарха Павла, где се тренутно 
ради измештање корита Топчидер-
ске реке, што је неопходно да би 
Булевар имао четири саобраћајне 
траке. Потом ће се следеће го-
дине радити и саме приступне 
саобраћајнице из овог булевара, 
што ће омогућити да се споје Ра-
ковица, а касније и Видиковац са 
Мостом на Ади, односно с Новим 

многи други, веома битни за развој 
града.  
 Укупни радови обухватају 
постављање трамвајске пруге, 
дужине 2.700 метара, преко Мо-
ста на Ади и северних и јужних 
петљи, са уклапањем у постојећу 
пругу са обе стране реке. На 
целој деоници предвиђена су два 
стајалишта јавног превоза: „Блок 42” 
на новобеоградској страни и „Петља 
Радничка” одмах након главног рас-
пона моста на десној обали Саве. 
Оба стајалишта су изграђена, ду-
жине су око 75 метара, а пројектом 
је предвиђено њихово опремање 
надстрешницама и осталим 
мобилијаром.
 После рушења горње 
конструкције моста изнад Топчидер-
ске реке, уклањају се делови обал-
них стубова и врши се припрема 
за израду нове конструкције, као и 
изградња једног обалног стуба. Код 
надвожњака изнад железничке пру-
ге у току је постављање скеле ради 
изградње новог дела конструкције, 
којим се остварује веза према Ра-
ковици. Завршена је изградња пот-
порних зидова код Хиподрома, 
који обезбеђују повезивање трасе 
са Моста на Ади са конструкцијом 
преко Топчидерске реке и у току је 
насипање материјала између пот-
порних зидова. Истовремено се дуж 
читаве трасе наставља постављање 
стубова контактне мреже са 
пратећом опремом.

Беоинфо, 8. новембар 2018. 
године

Београдом. Предстоји и изградња 
Топчидерског тунела, који ће 
омогућити везу са Аутокомандом 
и тек након тога, моћи ћемо да ка-
жемо да је Мост на Ади у потпуно-
сти у функцији – истакао је Горан 
Весић.
 Он је изразио захвалност 
извођачима радова, оценујући да 
читав посао раде добро и у роко-
вима. Весић је напоменуо да мож-
да не постоји градилиште где су 
рокови толико важни као овде, јер 
од завршетка овог посла зависе 
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105. УИТП АУТОБУСКИ КОМИТЕТ

 У овом броју нашег листа 
објављујемо једну веома ин-
тересантну  презентацију са 
105. УИТП Аутобуског комитета, 
који је почетком прошлог месе-
ца одржан у далекој Кини,  гра-
ду Шенжену. ЈКП ГСП „Београд“ 
су на овом међународном 
догађају представљали Сло-
бодан Мишановић и Слобо-
дан Стевић, пројект менаџери. 
Утиске са овог прворазредног 
стручног догађаја пренели су 
нам  управо колеге Мишановић и 
Стевић. 
 – 105. УИТП Аутобуски комитет 
одржан је од 7. до 9. новембра 
2018. године. Домаћин скупа била 
је компанија ‘’Шенжен бус’’ из 
Шенжена.   
 Тема овог заседања била су 
светска искуства и перспективе 
даљег коришћења аутобуса на 
електрични погон у системи-
ма јавог градског превоза. На 
скупу је учествовало  40 пред-
ставника највећих  компанија 
за јавни превоз из целог света: 
Монтерал, Лос Анђелес, Мексико 
сити, Монтевидео, Сингапур, Хонг 
Конг, Дубаи, Баку, Пекинг, Истан-
бул, Лисабон, Сарагоса, Париз, 
Лондон, Манчестер, Амстердам, 
Гетеборг, Марсеј, Мадрид, Брисел, 

Луксембург, Берлин, Милано… и 
наравно Београд , каже Слободан 
Мишановић.
 – Домаћин скупа, компанија 
‘’Шенжен бус’’, апсолутни  је свет-
ски лидер у коришћењу Е-возила. 
У возном парку има око 6000 
Е-бусева  произвођача  BYD, као 
и 5800 такси возила на електрич-
ни погон, такође произвођача  
BYD. Инфраструктуру за пуњење 

Е-бусева и електричних такси 
возила обезбеђује 101 пуњачка 
станица са око 1664 места за 
пуњење, прича наш саговорник. 
 Надаље наводи да је у овој 
компанији  запослено 27948 рад-
ника и да годишње превезе око 
800 милиона путника. Град  Шен-
жен има  и метро систем са 11 
линија. 
 – Веома интересантна је била 

Пут у будућност

Слободан Стевић, Рене Амикар, председавајућа UITP 
аутобуског комитета, Слободан Мишановић и Арно 
Керкоф, менаџер Аутобуске дивизије UITP.
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105. УИТП АУТОБУСКИ КОМИТЕТ

Пут у будућност

демонстрација пројекта ‘’па-
метног Е-буса  Hayilon-Alphaba’’  
- миди Е-буса који се креће  ули-
цама без возача. Систем каме-
ра, радара, телеметрије… ради 
апроксимацију путање зависно 
од саобраћаја, семафора... Воз-
ило препознаје станицу, стаје, от-
вара врата. Возили смо се у њему 
и вожња је трајала 10 минута. Ово 
тестирање требало би да траје 
две године, након чега се очекује 
масовнија примена. 
 Такође, посетили смо једну од 
101 станице за пуњење аутобуса 
и  такси возила на електрични по-
гон на којој  може истовремено 
да се пуни 80 електробуса. Воз-
ила се по правилу пуне ноћу или 
кад нису у раду, а време пуњена 
је од два до четири сата, у завис-
ности од капацитета батерија. 
 Контролни центар врши стал-
ни мониторинг Е-бусева, то јест 
напуњеност њихових батерија 
и, зависно од испражњености, 
упућује возило на станицу где 
може да се допуни. У оквиру тех-
ничке посете, обишли смо и глав-
ни контролни центар за монито-
ринг и управљање саобраћајем у 
Шенжену’’, истакао је Мишановић.
 Слободан Стевић, пројект 
менаџер, пренео нам је утиске 

Бројеви 
Провинција Шенжен има 12 милиона становника; град Шенжен  6 милиона; темпе-

ратура 22 – 30°C, уз влажност 90%. Временска зона +7 часова  у односу на Србију.
 Град  је изразито индустријски  развијен, а посебно у сфери ИТ технологија. У Шен-

жену се налази једна од највиших зграда, четврта у свету -  Ping an finance center 
- која је висока 562 метра .

Пут  авионом Београд-Абу Даби-Хонг Конг траје 15 сати , а  вожња  мини-бусом  до 
Шенжена  око један сат

и информације везане за тех-
ничку посету највећем свет-
ском  произвођачу батерија 
BYD.
 – У оквиру техничке посете 
били смо у фабрици батерија 
BYD, која производи батерије 
свих врста – од оних за мо-
билне телефоне (Самсунг, Хуа-
веи…) до оних за  аутобусе на 
електрични погон. Њихов удео 
је око 60% светске продукције 
батерија. Цео технолошки про-
цес производње батерија је у 
потпуности аутоматизован и 
роботизован. Нажалост, због 
врхунске технологије свако 
снимање и фотографисање је 
било искључено, па не можемо да 
вам пренесемо део утисака из не-
посредне производње. 
 У овом тренутку, батерије 
за возила произвођача BYD, 

значајно су побољшане посма-
тарно кроз однос акумулира-
не енергије и масе и у погледу  
трајања гарантног периода који 
сад износи од  8 до 12 година. 
Поред производње  батерија, 
компанија BYD производи и ау-
тобусе на електрични погон, пут-
ничке аутомобиле као и метро 
композиције, нагласио је Стевић
 – Све у свему, овај догађај  
омогућио нам је увид у трен-
дове развоја и искуства у  
експлоатацији  Е-бусева која ће 
нам бити од великог значаја с 
обзиром на стратегију града Бео-
града којом се предвиђа набавка 
80 Е-бусева у наредном периоду, 
истакли су на крају извештаја са 
учешћа на 105. УИТП Аутобуском 
комитету Стевић и Мишановић. 

Редакција (Љ. Л.)
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Покров Пресвете Богородице
СЛАВА ПРЕДУЗЕЋА

 ЈКП ГСП „Београд“ је овог 14. 
октобра, осму годину за редом, 
прославио крсну славу – По-
кров пресвете Богородице. 
 Свечани чин пресецања слав-
ског колача обавио је свештеник 
Вајо Јовић, у присуству руковод-
ства ГСП, чланова Надзорног од-
бора, као и председника репре-
зентативних синдиката.
 

Домаћин славе био је Радиша 
Момчиловић, в.д. директора 
нашег предузећа, а овај свеча-
ни чин су својим присуством 
увеличали Душан Рафаиловић, 
секретар Секретаријата за 
саобраћај и Јовица Васиљевић, 
секретар Секретаријата за 
јавни првоз.
 Свештеник је честитао сла-
ву свим запосленима у ГСП, 
њиховим сродницима и корис-
ницима услуга највећег градског 
превозника, са жељом да тежак и 
одговоран посао превоза у дво-
милионском граду свакодневно 
протиче мирно и безбедно.
 Присутнима се обратиo в.д. 
директора Предузећа који 
је честитао славу и изразио 
чврсто уверење да ће следећа 
година донети бољитак свима.

Љ. Л.

Награђени најбољи студенти
ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПРЕДУЗЕЋА

 На основу Правилника о 
додели спомен поклона по-
водом обележавања Дана 
предузећа, 14. октобра ове го-
дине, додељене су повеље и 
новчане награде најбољим 
студентима – дипломцима Ма-
шинског, Електротехничког и 
Саобраћајног факултета  и то:
 Ненаду Савковићу, дипломи-
раном инжењеру машинства за 
најбољи дипломски рад са те-
мом „Погодности примене и 
одржавања електроаутобуса у 
односу на дизел аутобусе“;
 Луки Јовановићу, дипломира-
ном инжењеру електротехнике 
за најбољи дипломски рад са те-
мом „Идејно решење соларног 
пуњача електричних аутобуса 
у систему јавног градског пре-
воза у Београду“;
 Драгану Савићу, дипломи-
раном инжењеру саобраћаја за 
најбољи дипломски  рад са те-
мом  „Анализа гравитационог 
подручја линије јавног градског 
транспорта путника применом 
дигиталних мапа и савремених 
уређаја за геопозиционирање“.  
 С обзиром на то да се Савић у 
октобру  налазио на усавршавању 
у Немачкој,  награда му је  накнад-
но уручена крајем новембра.
 Награде и повеље мла-
дим дипломцима Машин-
ског и Електротехничког фа-
култета уручио је Радиша 
Момчиловић, в. д. директора 
нашег предузећа . 
 Добитници награде су укратко 
представили своје радове који су, 
већ је из назива видљиво, изузет-
но актуелни и за очекивати је да 
ће врло брзо наћи своју примену 
у пракси.
 Овом акцијом ГСП већ тра-
диционално  на најбољи на-
чин подржава младе стручњаке 
и конкретно их стимулише да 
своје знање уграде у квали-
тет живота Београда. Упра-
во са ова три факултета, са 
којих су и награђени студен-
ти, ЈКП ГСП „Београд“ црпи 
најквалитетније кадрове са 
циљем да млади стручњаци 
постану стабилан темељ за 
даљи развој Предузећа.
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У част највернијих
ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПРЕДУЗЕЋА

 Свечани ручак и додела награ-
да запосленима у ЈКП ГСП „Бео-
град“ за дугогодишњу верност 
колективу организовани су, 14. 
октобра, у ресторану „Друштве-
не исхране“ на Дорћолу. 
Свечаности су присуствовали 
слављеници,  представници Ос-
нивача, менаџмент Предузећа, 
као и делегација  синдиката 
ОАСА из Атине. 
 Трамвајско звоно, које већ 35 го-
дина  покреће  најстарији кочни-
чар у ГСП Радомир Вукотић Ера, 
најавило  је почетак свечаности 
уприличене поводом обележавања 
Дана предузећа и у част оних који 
су три и четири деценије «јели тврд 

саобраћајни хлеб».
 А шта данас пише у личној кар-
ти ЈКП ГСП „Београд“, слављеници 
и присутни гости могли су да 
сазнају из презентације Слободана 
Мишановића, пројект менаџера. 
 Свакако највише пажње у 
овогодишњем богатом и разноврс-
ном програму освојио је одломак 
из представе „Пут у будућност“, 
на који су нас водили троје глумаца 
Народног позоришта: Димитрије 
Илић, Данијела Танкосић и Никола 
Тодоровић.  
 Духовите реплике возача, кондук-
тера и учитељице подсетили су све 
присутне на цртице из живота које га 
чине једноставним и лепим, радос-
ним и богатим.

 Свакако најсвечанији део про-
славе била је додела признања. 
Гсповцима, који у Предузећу 
раде већ 30 и 40 година, плакете 
и симболичне поклоне предао је  
Радиша Момчиловић, в.д. дирек-
тора Предузећа. 

 У представи су интерактивно уче-
ствовали и ђаци Техничке школе: Сте-
фан Петровић, трећи разред аутомеха-
ничар), Михајло Јаћиновић, 4. разред, 
машински техничар моторних возила 
– обојица освајали награде на град-

ским и републичким такмичењима 
у одржавању и сервисирању мотор-
них возила; Предраг Чавић, четврти  
разред, саобраћајни техничар и Нико-
ла Костић, трећи разред, возач мотор-
них возила – сви одлични ђаци .

Будућност - ђаци Техничке 
школе ГСП 

 Да се слављеници осећају по-
себно побринуло се Културно – 
уметничко друштво „Никола Тес-
ла“, али и многобројно особље 
ресторана.
 Велика нам је част што су тог 
дана са нама били представници 
Оснивача и пријатељи из синди-
ката ОАСА из Атине - пријатељи 
који су 1999. године довезли пет 
шлепера помоћи у храни и леко-
вима.
 Тако  је прослављено великих 126 
година постојања јавног градског 
превоза у Београду.

Љ. Л. 
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О н и  с у  у з о р  с в и м а
 Настављамо објављивање по-
хвала које саобраћајно особље ЈКП 
ГСП „Београд“свакодневно добија 
од Београђана. Како је у прошлом 
броју наших новина речено, многе 
приче хероја за воланом су остале 
незабележене, али многе су наши 
путници с пуно љубави и пажње 
послали и-мејлом или их исприча-
ли телефоном.

* * *
 
 У септембру ове године,тачније 
28. стигао је мејл, који је послала 
наша суграђанка Јасна Јовановић, 
и у коме пише следеће:

 „Имам похвалу за СВЕ возаче на 
линији 401 и 402 који сачекају да сед-
нем са дететом па онда крећу са 
стајалишта.“

* * *
 Путница која нам је 17. октобра 
послала поруку преко сајта и пот-
писала се као „једна трудница“,  
имала је похвалу за возача аутобу-
са са линије 31, гаражни број 3181. 
У поруци је писало: 

 „Овим путем бих хтела да по-
хвалим возача на линији 31, га-
ражни број 3181, BG 881 UV. Поред 
бројних непријатних искустава које 
доживљавам са времена на време 
само зато што сам трудна, он ми 
је показао да ипак још увек и код нас 
има дивних и саосећајних људи. Хвала 
му до неба и жив био.“

* * *
 Наша суграђанка Маја Димитри-
јевић, упутила нам је 25. октобра 
ове године мејл са похвалом на 
возачицу трамваја са линије 2, га-
ражни број 307. Написала нам је 
следеће: 

 „Хвала на сталоженој и угодној 
вожњи. У сред гужве на кружном току 
на Славији жена је возила сталожено, 
сигурно и фино, све похвале.“

* * *
 Путница која, нажалост, није 
рекла своје име позвала је Служ-
бу за медијски наступ 6. новембра 
2018. године и имала је похвалу на  
возача са линије 41. Према њеним 
речима:

 „Возач који је са окретнице на 
Бањици кренуо у 12:50 је изузетно ва-
спитан и смеран младић, спреман да 
пружи сваку врсту помоћи.“ 

* * *
 Гордана Писар упутила нам је 9. 
новембра 2018. године мејл са по-
хвалом на возача са линије 19, који 
вози тролејбус са гаражним бројем 
2073. Ево шта пише: 

 „У петак вече сам се возила у ва-
шем тролејбусу на релацији ЛИДЛ-
Теразије и морам да ПОХВАЛИМ воза-
ча који нас је возио као на ваздрушном 
јастуку. Свака част за оваквку вожњу, 
возили смо се без наглих кочења, без 
трзавица, као да јездимо преко рупа 
на београдским саобраћајницама. 
Хвала!“
 

* * *
 Суграђанка Бојана Арсеновић 
упутила је 17. новембра путем 
мејла похвалу на возача са линије 
83, који управља аутобусом са га-
ражним бројем 3212. У њој стоји: 

 „Само да похвалим младог воз-
ача 83, који има осећаја према свима, 
лепо вози, нема дрндања, није кренуо 
док се инвалид није сместио сигур-
но, пријатан и насмејан. Таквих нема 
пуно ни ваших, а ни приватника. По-
здрав!“

* * *
 Путница која нам није рекла 
своје име позвала нас је 23. новем-
бра 2018. године и имала похвалу  
на возача аутобуса гаражног броја 
3005, са линије 18. Ево шта је рек-
ла: 

 „Возила сам се око 18 часова бли-
зу Медаковића из правца Земуна. 
Возач је заиста фино возио. Ја то 
препознајем, јер имам проблем са 
кичменим стубом.“ 

* * *
 
 Наша суграђанка Ана Стојановић 
послала нам је 27. новембра преко 
сајта мејл са похвалом на возача са 
линије 703, који је возио аутобу-
сом гаражног броја 1388. У поруци 
пише: 

 „Похвала за возача 703 због ре-
довног вршења хигијене аутобуса, 
избацивања смећа, брисања стакала 
на свакој окретници (Земунски кеј/
Угриновци). Возач је старији са на-
очарима и брковима. Све похвале.“

* * *
 
 Још један мејл са похвалом сти-
гао нам је од путника Владимира 
Живанчевића 29. новембра ове го-
дине. Написао нам је следеће: 

 „Свака част како сте ажурни, неки 
проблем је био у саобраћају и возачу 
је стигла порука да иде обилазним пу-
тем на 50 метара од несреће. Ствар-
но сте ме одушевили. Нисам мислио 
да ћу ово доживети у нашој земљи.“

* * *                        

 Наш суграђанин Његош Анџић 
послао нам је 8. децембра преко 
сајта мејл са похвалом на возача са 
линије 3, службени број 7492. У ма-
илу пише следеће:
 „Оставио сам лап топ у аутобусу 
број 3 и мислио сам да сам га изгу-
био, док ми нису јавили да је господин 
Дејан Вукићевић, возач аутобуса у По-
гону „Карабурма“ пронашао лаптоп 
и однео га у полицију да би ми исти 
вратили. Његов слжзбени број је 7492 
и драго ми је да још увек постоје људи 
као што је он.“

Ј.Т.П.

ТА К В И  С М О  М И  У  ГС П
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ТА К В И  С М О  М И  У  ГС П

Наши возачи на победничком постољу
ХХХI СВЕТСКО ПРВЕНСТВО МАЈСТОРА ВОЛАНА У БЕЛГИЈИ 

 Тридесет и прво светско 
такмичење возача одржано је 
у Генту (Белгија) од 27. септем-
бра до првог октобра ове годи-
не, у организацији Међународног 
удружења професионалних воз-
ача (UICR).
 Три возача ЈКП ГСП „Бео-
град“ били су део екипе Србије 
и остварили изузетан резултат 
освојивши прво и треће место.  
 Тако су гспови мајстори волана 
још једном доказали да им, ни на 
светском пољу, нема премца када 
је ова вештина у питању.
 Прво место у конкуренцији 

Комби возила, освојио је Милоје 
Обрадовић, инструктор рада 
возача у СП „Карабурма“, заједно 
са Иваном Аџићем и Ивицом 
Тошићем, колегама из ЈП „Поште 
Србије“ и ЈКП „Београдски водо-
вод и канализација“. Они  су пре-
кинули дугогодишњу доминацију 
немачких возача. 
 Екипу која се такмичила у 
категорији камиона, чинила су 
два наша возача, Драган Тин-
тор, СП „Нови Београд“ и Ду-
шан Тешановић, СП „Космај“, 
као и Милован Јокић из СП 
„Ласта Београд“. У веома јакој 

конкуренцији екипа Финске, 
Холандије, Белгије, Немачке, 
Швајцарске они су  освојили 
треће место. 
- Шема полигона била је 
другачија од наше, али су се 
наше озбиљне и добро органи-
зоване припреме исплатиле, 
преноси своја искуства колега 
Обрадовић и додаје: „прави успех 
је само прво место, то је наш 
циљ и место које нам припада 
у Европи и свету. Имамо велику 
вољу и квалитет да као врхунски 
возачи то и остваримо.“
  Наравно, ништа од овога не 
би било могуће без руковод-
ства Предузећа, коме се екипа 
захваљује на помоћи и под-

ршци, уз поруку да је ово тек 
почетак. Следеће такмичење је 
2020. године у Уругвају.
 Наступ наших такмичара су 
организовали Савез возача 
Србије, Удружење возача Бео-
града и Удружење возача и рад-
ника одржавања ГСП „Београд“, 
у чије име Милоје свим запо-
сленима у ЈКП ГСП „Београд“ 
и њиховим породицама, жели 
много здравља, среће и успеха 
на приватном и пословном пла-
ну у 2019. години. 
 А до нових надметања  остаје 
да наши возачи, као и до сада, 
удобно и ефикасно превозе 
Београђане .

Н. Б.
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Стварам
МАШТА МОЖЕ СВЕ – ПРИЧА ДЕСЕТОГОДИШЊЕГ ФАНА ГСП

 У овом броју објављујемо 
причу под називом „Стварам“, 
школски рад Ивана Стојановића 
Срећковића, највернијег десето-
годишњег фана ГСП и јавног 
градског превоза у Београду. 
Иван, који је редован посетилац 
свих гспових манифестација, у 
свом школском задатку на ди-
ван, дечије чист и наиван на-
чин слика садашњост, али и  
будућност какву бисмо засигур-
но сви желели. Његова машта 
и богат вокабулар на најлепши 
могући начин илуструју 
посвећеност и љубав једног де-
чака према саобраћају и све-
му ономе што чини један од 
најзначајнијих система у нашој 
вишемилионској престоници.  
Текст преносимо у целост:
 „Често правим различите 
предмете од материјала које 
нађем у кући. Схватио сам да ако 
нешто искрено желим, то могу 
да направим од било чега што ми 
падне под руку
 Највише волим да правим 
аутобусе. Када сам био мали пра-
вио сам их од лего коцкица и кар-
тона. Радовао сам се када видим 
лепе аутобусе како пролазе поред 
мене, док шетам градом. Уживао 
сам док сам се у њима возио и у 
то време једино желео да када по-
растем будем возач на линији 26. 
Међутим, како су године пролази-
ле почео сам да маштам да једног 
дана учествујем у прављењу пра-
вих аутобуса, који би били много 
лепши и модернији од ових којима 
се сада возимо. На ту идеју сам 
дошао када сам први пут у окви-
ру манифестације „Дани европске 
баштине“ обишао ГСП. Том при-
ликом сам видео много аутобуса 
и тролејбуса, који се више не могу 
видети на улицама нашег града. 
Био је приказан возни парк, који 
се стварао 125 година. Обишао 
сам цео погон и ковачницу ГСП-а, 
где сам видео машине и алате са 
почетка двадесетог века. То је за 
мене био прави догађај. На рас-
танку сам од љубазног особља 
које тамо ради добио много ин-
терсантних поклона за успоме-
ну. Већ следеће године, посетио 
сам исту манифестацију, а воз-
ни парк ГСП-а красили су нови, 
ЕКО аутобуси, који саобраћају на 
електрични погон, што доприно-

си очувању животне средине. Дуго 
сам размишљао како би требало 
да изгледају ти нови аутобуси, 
којима би се сви дивили за много 
година, као што се сада диве ЕКО 
аутобусима.
 Од одраслих стално слушам 
како се жале на загађење и на гуж-
ве у саобраћају. Говоре нам како 
не можемо да прелазимо улицу 
тамо где желимо, већ на пешач-
ком прелазу и када се на семафору 
упали зелено светло за пешаке. 
Сви осећамо да је дим, који излази 
из ауспуха врло непријатног ми-
риса, а штетан је и за здравље. 
Када бих могао, ја бих све то про-
менио. Замислите како би било 
лепо када би сви аутобуси лете-
ли изнад града. На улицама не би 
било гужве и сви би могли мирно 
да шетају и уживају. Нико не би 
чекао да се на семафору промени 
боја, нити би ишао до пешачког 
прелаза. Саобраћај би се преселио 
изнад града.
 Аутобуска стајалишта би 
били високи торњеви, на које би 
се људи пели лифтовима. У ауто-
бусе би улазили помоћу покрет-
них степеница, које би биле по-
везане са њима. Ти аутобуси би 
по свему били посебни. Из њих не 
би излазио дим. Они би користи-
ли електричну енергију или неко 
још јефтиније гориво, које не би 
загађивало наш град. Замислите 
како би изгледали ти аутобуси. 
Били би нешто између ракете и 

авиона. Не би имали крила, али би 
могли да лете. Не би имали воз-
ача, него компјутер и сваки пут-
ник би приликом уласка у возило 
укуцао станицу на којој жели да 
изађе. 
 Седишта би била мека, удоб-
на, лепих пастелних боја и не 
би била предвиђена места за 
стајање. Путници би уживали уз 
лепу, пријатну музику, док би цео 
тај аутобус мирисао на чистоћу 
и освеживач. Био би постављен 
апарат са соковима и сендвичи-
ма, тако да би они који забораве 
ужину могли из аутобуса да је по-
несу у школу или на посао. 
 Путници не би били нервозни, 
већ срећни и задовољни. Замисли-
те само како би у тим аутобуси-
ма уживали туристи који долазе 
са свих страна света. Били би 
одушевљени док посматрају наш 
прелепи град из ваздуха. Ја бих 
био пресрећан, пошто би људи 
често помињали оног ко је то за-
мислио. На мене би били поносни 
сви који ме воле. На тај начин ја 
бих помогао свом граду и људима, 
који у њему живе.
 Град не би био загађен, људи 
не би били тако нервозни, а гуж-
ве у саобраћају не би нервирале 
наше возаче и сви би били много 
срећнији. Наравно, не бих се за-
уставио само на аутобусима, 
већ бих направио и модерне ау-
томобиле, који би ишли сами 
тамо где њихов власник пожели. 
На тај начин би били избегнути 
судари, за које су криви пијани и 
несавесни возачи. Тада не би мог-
ли да угрозе ничији живот и сви 
би се живи и здрави увек вратили 
својим кућама. Мојој срећи не би 
било краја, када бих баш ја успео 
да спречим такве трагедије и до-
принесем да вожња буде безбедна 
за све учеснике у саобраћају.
 Ја сам много срећан и када 
направим аутобус од коцкица и 
картона, а замислите како бих се 
радовао да допринесем стварању 
аутобуса из моје маште. Било би 
дивно да када одрастем успем да 
остварим своје снове и усрећим 
људе.“
                                                              Иван 

Стојановић Срећковић 
                                                                                

10 година,Београд
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Зоран Б. Миловановић
НАШ ЧОВЕК НА ПРЕСТИЖНОМ САЈМУ КЊИГА

 „Три дана немој читати 
књиге и твоје ће речи изгуби-
ти лепоту“, каже кинеска по-
словица, а шансу да нам се то не 
деси, пружа нам наш гсповац Зо-
ран Б. Миловановић. 
 Рођен је у Београду, 4. 9. 1961. 
године. До сада је објавио пет 
књига: збирку кратке прозе под 
насловом „ГЛАД” 1996. године, 
у едицији „НОВА 113” – Независ-
на издања Слободана Машића, 
збирку поезије под називом 
„ГЛАДИЈАТОР” у едицији ИП 
„Просвета”, 2000. године, збир-
ку кратке прозе под насловом 
„УКЉУЧИ ПТИЦУ” у едицији ИП 
„Просвета”, 2017. године,  збирку 
поезије под називом „ВИЗИЈЕ” 
у едицији ИП „Просвета”, 2017. го-
дине, роман „ЦИМЕР“ у едицији 
ИП „Просвета”, 2018. године.
 Књига „ГЛАД“ имала је своју 
званичну промоцију 1. 7. 1997. 
године у Заводу за проучавање 
културног развитка и част да от-
вори новоустановљену трибину 
„Стеван Мајсторовић“. На њој 
су говорили Слободан Машић, 
Љиљана Шоп, Ратко Божовић, 
Мића Милошевић и Душан 
Пајин,
 Књиге „УКЉУЧИ ПТИЦУ“ и 
„ВИЗИЈЕ“ имале су своју зва-
ничну промоцију на Сајму 
књига 2017. године у Београду. 

 Роман „ЦИМЕР“ је тек из-
ашао из штампе и његова зва-
нична промоција је била на 
овогодишњем Сајму књига у Бе-
ограду.
 Поред тога што је успешан 
књижевник, Зоран Миловановић 
је и вредан радник ГСП, а нала-
зи се на радном месту стручни 
сарадник у СП „Нови Београд“. 
У сарадњи са Агенцијом, која 
поставља унутрашње и спољашње 
рекламе на возилима ГСП, пла-
кати за његове књиге „УКЉУЧИ 
ПТИЦУ“ и „ВИЗИЈЕ“ готово годину 
дана су били изложени погледи-
ма корисницима наших услуга 

као јавног превозника.  Пла-
кати су се налазили и у ауто-
бусима и у трамвајима, као и у 
тролејбусима. Слична судбина 
је намењена и плакату за роман 
„ЦИМЕР“ чије је постављање по 
возилима већ започело. 
 Посебна занимљивост 
је да је аутор ових редова, 
кратке приче заволео упра-
во читајући прву Зоранову 
књигу, збирку кратке прозе 
„ГЛАД“. 
 Лакше и лепше је са култу-
ром...

Н. Б.
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 Последице Великог рата су се у Србији, а са-
мим тим и у Београду, осећале у наредним годи-
нама. Уништена инфраструктура и велики број 
грађевина, као и недостатак новца, у знатној мери 
спречавале су основно функционисање главног 
града. Поред тога, треба поменути и исцрпљујући 
спор између Белгијског акционарског друштва и 
Београдске општине око власништва над елек-
тричном централом и трамвајским саобраћајем. 

Дедињска пруга

 Расписана је, такође, и лицитација за набавку 
нових трамвајских кола. Трамвајски колосек би 
засебном баштицом ишао од Сењака улицом Ми-
одрага Давидовића (стара Сењачка улица) поред 
музеја Краља Петра I и код жандармеријске ста-
нице излазио на Топчидерски друм.  Одатле би 
усеком и насипима као железничка пруга ишао 
падином државног топчидерског парка и Улицом 
генерала Ковачевића до Болнице женских лека-
ра (Железничка болница после Другог рата), као 
крајње станице. “Дедињска пруга” која је везана 
са пругом број 3 (Кнежев споменик - Топчидер) би 
у почетку имала локални значај, али би према ко-
начном пројекту била продужена до Бањице да би 
се затим потом спојила са “вождовачком пругом” 
и тиме формирала нова кружна линија Сењак – 
Дедиње – Вождовац – Славија – Теразије – Сењак. 
Иначе, пројекат су израдили инжењери Дирекције 
трамваја и осветљења Дојчиновић и Марјановић, 
који су пројектовали и поменути дупли колосек 
пруге на Калемегданској падини. Заједничко за 
обе пруге представљао је велики успон. 

 Међутим, град од нешто више од 110 000 станов-
ника је морао да се развија. Због тога је генерал-
ним регулационим планом из 1922. године при-
оритет представљала модернизација постојеће 
трамвајске мреже и њен даљи развој у виду 
повезивања периферије са центром. Првобитно 
је планирано да се линија број 1 (Калемегдан – 
Славија) продужи ка Топовским шупама (Аутоко-
манда) и даље на Вождовац, а потом и на Бањицу 
и Дедиње. Измена регулационог плана је уследила 
три године касније, тако да је и линија до Дедиња 
претрпела измену. Прелазак преко Славије је био 
избегнут променом трасе у самом граду. Трамвај 
би од Нове скупштине, улицама Краља Алексан-
дра, Мокролушком и Кичевском долазио на Во-
ждовац, а одатле ишао на Бањицу и Дедиње. 
  Већ 1927. године, трамвајска веза до Дедиња 
добија потпуно нову трасу, за коју ће се касније ис-
поставити да је и коначна. Пруга је ишла улицом 
Кнеза Милоша, па поред Вајфертове пиваре и пре-
ко Топчидерског брда стизала до Дедиња.  
 Недостатак трамвајских кола одложио је изградњу 
нове пруге до средине 1931. године, када је Београдска 
општина одлучила да изгради пругу двоструког колосе-
ка између Карађорђеве улице и Кнез Михаиловог венца, 
ради убрзања трамвајског саобраћаја и смањења успо-
на и да би се повезало Дедиње са Сењаком. 



17

ИЗ ИСТОРИЈЕ ВОЗНОГ ПАРКА ГСП

          До краја исте, 1931. године, већи део трасирања 
и постављања шина био је завршен. Изградња је 
настављена у пролеће наредне године, да би у 
јуну сви радови били приведени крају. Ипак, пруга 
није могла да се пусти у рад, јер Пошта није на вре-
ме уклонила телефонске водове који су сметали да 
се затегне електрична жица (којом би се моторна 
кола напајала струјом) од Музеја Краља Петра I до 
Болнице женских лекара.

 Током прве ратне 1941. и већег дела наред-
не, 1942. године  „дедињски трамвај” је радио 
као локал од Сењака. Међутим, због штедње 
електричне енергије када је на неколико ме-
сеци обустављен трамвајски саобраћај, а по-
том и због малог броја исправних кола, на овој 
прузи је почетком 1943. године обустављен 
трамвајски саобраћај. 
          Обнављајући путнички саобраћај, Бе-
оградско електро-саобраћајно предузеће 
(Белсап) је од ослобођења успело да обнови 
трамвајски саобраћај у свим деловима гра-
да осим Дедиња и Земуна. Тиме је уједно и 
стављена тачка на постојање ове пруге. 

Александар Зајц
Удружење историчара аутомобилизма

 Коначно, 3. септембра, извршена је проба, а пет 
дана касније трамвајска линија број 12 Кнежев спо-
меник – Сењак – Дедиње пуштена је у саобраћај. 
На једноколосечној прузи дужине 4,5 километара 
у почетку је саобраћало двоја а потом четворо мо-
торних кола без приколица. Цена карте је износи-
ла 2,5 динара.   

 Због великих гужви и недостатка трамвајских 
кола, Дирекција трамваја и осветљења је више 
пута упућивала молбу путницима који нису 
ишли директно на Дедиње, а користили су 
део трасе до Сењака, да посебно у часови-
ма највећег оптерећења не користе трамваје 
линије број 12, већ линије број 3, 4 и 13. 
У наредним годинама је било више старих/
нових планова за унапређење ове линије, по-
чевши од њеног везивања за “вождовачку 
пругу”, изградње другог колосека до увођења 
тролејбуског саобраћаја.

Дедињска пруга
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 Одбор Самосталног Синдиката ГСП 
,,Београд” одлучио је да у сарадњи са 
руководством Предузећа одржи збо-
рове у саобраћајним погонима ЈКП 
ГСП ,,Београд” на којима је запосле-
не упознао са новинама које доноси 
нови Колективни уговор. 

Одржани зборови – представљен нови колективни уговор

Крстовић, извршни директор за 
финансије са менаџментом и дирек-
торима СП-ОЈ.

Најбољи до сада
 - Захваљујући сарадњи коју има-
мо са менаџментом ГСП и Оснива-
чем, усвојен је и потписан нови Ко-
лективни уговор који је, можемо 
слободно рећи, најбољи до сада 
урађен. Маса за зараде запосле-
них је овим Колективним уговором 
повећана за 15 посто, а следеће го-
дине се очекује смањење умањења 
плата са 10% на 5%, као и исплата 
солидарне помоћи. Све то значи да 
је квалитативно направљен вели-
ки помак у стандарду запослених у 
Предузећу.
 Синдикат је успео да се избори и 
за додатна средства за исхрану за-
послених. Прва фаза подразумева 
бонове којима ће запослени моћи да 
себи плате топли оброк, док ће у другој 
фази бити коришћене картице.  
 Наши запослени, а нарочито воз-
ачи и саобраћајно особље, који нису 

близу наших ресторана друштвене 
исхране, моћи ће да подигну пакете 
сувог оброка чим се окончају тен-
дери за набавку, истакао је неке од 
новина Колективног уговора пред-
седник Синдиката Зоран Антић.
 Нови Колективни уговор доно-
си и следеће, по запослене у ГСП, 
повољне одредбе:
- 10% бонуса за ефективан рад за воз-
аче, а за запослене у одржавању 5%
- повећање накнаде за ноћни рад 50%,
- за рад у смени повећање са 3 на 4%,
- за рођење детета запослени добија 
једну целу зараду,
- за припрему поласка у школу и у 
вртић 2 слободна дана,
- додатни део годишњег одмора је 
повећан за запослене у одржавању са 
3 на 4 дана,
- послодавац је дужан да направи ин-
терни оглас за свако ново радно место,
- за рад на дан празника који је нерад-

ни добија се 125% од основице,
- за прековремени рад 26%,
- за рад у шихти 10% од основице,
- за рад недељом 12% од основице,
- за рад у смени 4%,
- за рад на отвореном при температу-
ри нижој од -15 и вишој од +40 степени 
Целзијусових 100% од основице,
- 25% посто је повећан минули рад 
(са 0,4% на 0,5%),
- 9% у новцу су увећана давања за 
превоз запослених (Синдикат се 
изборио да се превоз плаћа запо-
сленима до 80 километара од Бео-
града),
- топли оброк је повећан 66,6% (200 
динара повећање у бруто износу),
- отпремнина при одласку у пензију 
је најмање у висини износа 3 зара-
де запосленог или 3 просечне зара-
де у граду Београду, уколико је то 
повољније за запосленог.

Уговор је потписан 11. октобра од 
стране градоначелника, ступио је 
на снагу 19. октобра, а у целости се 
примењује од наредног обрачунског 
месеца, то јест, од 1. новембра 2018. 
године.
 Први збор одржан је у Саобраћајном 
погону ,,Земун” 1. новембра 2018. годи-
не и на њему је присуствовало око 150 
запослених. Уследили су састанци у 
саобраћајним погонима ,,Дорћол” (5. но-
вембра), ,,Нови Београд” (6. новембра) и 
,,Карабурма” (7. новембра). Последњи у 
низу зборова запослених у ЈКП ГСП ,,Бе-
оград” одржан је 9. новембра у препуној 
сали Саобраћајног погона “Космај”.
 Презентацију новог Колективног 
уговора ЈКП ГСП ,,Београд” вршили су 
Александар Радојевић, председник 
Комуналаца Београда, Зоран Антић, 
председник Самосталног синдиката 
ГСП “Београд”, Радиша Момчиловић, 
в.д. директора Предузећа, Дејан 
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Јубиларне награде

Године рада    Децембар 2014.  Новембар 2018.    Увећање
         10                                0,5                           0,75                        50%
         15                                0,625           1                        60%
         20                                0,75                         1,5                        100%
         25                                0,875           2                        128,57%
         30                                1                           2,5                        150%
         35                                1,1                           2,8                        154,55%
         40                                1,1                           3                        172,33%
         45                                                3 

ЧЕСТИТКА

Поштоване колегинице и коле-
ге, драги пријатељи, драги моји 
„самосталци“, желим да вам се 
од срца захвалим на стрпљењу 
и подршци коју сте нам давали 
у протеклом периоду када смо 
се борили за сваки сантиметар 
побољшања животног стандарда 
свих нас.
 Желим вам да божићне и но-
вогодише празнике проведете 

са својим породицама, са својим 
најближим у весељу и радости, у 
љубави и у срећи. 
 Протеклих неколико година, а 
посебно овe 2018. радили смо на-
порно борећи се за бољи живот 
свих нас. Не бисмо успели да није 
било вас гсповаца; радника који 
су упркос сложеним условима 
рада вредно и посвећено ради-
ли на својим радним местима. Не 
бисмо успели ни без подршке Ос-
нивача, као ни нашег менаџмента. 
И хвала свима, али највише 
вама који из дана у дан, превоз-
ите наше суграђане, вама који у 
својим рукама „чврсто“ држите 
гспове гараже и бринете се да сва-
ко јутро на улице Београда изађе 
потребан број возила.
 Срећни вам божићни и 
новогодишњи и  празници 
уз обећање да не стајемо, да 
упорно и посвећено радимо 
даље на побољшању положаја 
саобраћајног радника све до тре-
нутка док наш стандард не буде 
онакав какав га имају запослени у 
европским престоницама.  
 Уз срдачне честитке, поновићу  
још једном -  хвала свим чланови-
ма синдиката, као и онима који то 
нису, на поверењу и подршци.

Зоран Антић
председник Синдикалне 

организације
Самосталног синдиката ЈКП 

ГСП «Београд»

Поштовани чланови, све актуелне 
информације у вези са радом Самосталног синдиката и актуелним дешавањима у Предузећу, можете прати-

ти на сајту: www.samostalnisindikatgspbeograd.rs,
као и на друштвеној мрежи Фејсбук: Самостални Синдикат ГСП Београд

Такође, све ваше примедбе, предлоге, сугестије, критике, али и похвале, можете послати на мејл адресу:
ssgspbeograd@gmail.com

Синдикат се кроз преговоре из-
борио и за обавезу плаћања прет-
платних маркица за превоз свих 
комуналних предузећа у Београду, 
што ће значајно повећати приходе 
ГСП.
НАСТАВЉАМО ЗАЈЕДНИЧКУ БОР-
БУ ДА СВИМА БУДЕ БОЉЕ И ДА 

Подаци који говоре
 
 Организација Самостал-
ног синдиката траје 115 
година -  основана је 27. 
априла 1903. године. 
 У нашој држави има 
“армију” од преко пола ми-
лиона чланова  организо-
ваних у  3.248 синдикалних 
организација. У Београду 
заступа око 25 хиљада за-
послених у стамбено-кому-
налним делатностима.  
 Самостални синдикат је 
репрезентативан на свим 
нивоима.

СП „КОСМАЈ“ ОБЕЛЕЖИО СЛАВУ

Свети апостол Филип

 У уторак, 27. новембра, 
Самостални синдикат ЈКП ГСП 
„Београд“, подружница СП 
„Космај“, обележио је крсну сла-
ву Свети апостол Филип, као и 
43. годишњицу рада Погона.
 Богоосвећење и сечење 
славског колача обављено је у 
ресторану Друштвене исхране 
у присуству бројних колега и 
гостију. Као и сваке године, сла-
ва Погона обележена је у радо-
сти и добром расположењу. 
         

           
           

ПРЕДУЗЕЋЕ БУДЕ УСПЕШНО, ДА 
СВАКИ ЗАПОСЛЕНИ БУДЕ СИГУРАН 
НА СВОМ РАДНОМ МЕСТУ.
ХВАЛА ШТО НАМ ДАЈЕТЕ ПОДРШКУ 
– ВИ СТЕ НАША СНАГА! ВАШ САМО-
СТАЛНИ СИНДИКАТ ГСП „БЕОГРАД“ 
115 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА – 3053 
ЧЛАНА.

Комисија за информисање
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Спортско дружење у Врњачкој Бањи
СИНДИКАТ РАДНИКА ЗАПОСЛЕНИХ У ГСП

 Доброта је језик који глуви могу 
да чују и слепи да виде – Марк Твен
 Крајем августа 2018. године, 80 
чланова Синдиката радника за-
послених у ГСП учествовало је на 
спортском дружењу које је одржа-
но у Врњачкој Бањи, на теренима 
винарије „Грабак“. Током  четири 
дана, такмичари су одмерили снаге 
у стоном фудбалу, одбојци на песку, 
кошарци и фудбалу, а Синдикат је по-
бедницима поклонио бесплатан ви-
кенд у Врњачкој Бањи. 
 Поред такмичења, чланови Синди-
ката су у пријатној атмосфери и, уз 
дегустацију локалног вина, у разго-
вору са представницима Синдиката 
изнели питања важна за побољшање 
положаја запослених у ГСП и упоз-
нали се са свим погодностима које 
доноси нови колективни уговор. 
Слободно време чланови су искори-
стили за обилазак манастира Жича, 
као и за излет на планину Гоч.
 Спортско дружење званично је 
окончано свечаном вечером, коју 

су, поред чланова и представни-
ка Синдиката радника запосле-
них, својим присуством увеличали 
представници менаџмента ГСП, 
као и представници Самосталног 
синдиката. 
 Врњачка Бања поново је била 
домаћин Спортских игара почет-
ком октобра 2018. године, овога 
пута на Републичком нивоу. Екипе 
јавних комуналних предузећа одме-
риле су снаге у фудбалу, кошарци, 

стоном тенису, шаху и кувању гула-
ша.
 Екипа Синдиката радника запо-
слених у ГСП била је  најтрофејнија: 
освојили смо прво место у фуд-
балу, кошарци, стоном тенису и  
шаху, а  друго место у кувању гула-
ша. Наша екипа освојила је тако и 
прво место у укупном  пласману. 
Честитамо колегама на великом успе-
ху и надамо се да ће и са следећих 
игара понети бројне пехаре.

Нови колективни уговор  
добра сарадња менаџмента и синдиката

 Иницијатива репрезента-
тивних синдиката наишла је 
на разумевање и подршку 
челника Града и менаџмента 
компаније, а низ састанака 
одржаних у току године на 
тему новог Колективног уго-
вора дали су жељени исход: 
побољшање положаја радника 
запослених у ГСП.
 Синдикат радника запосле-
них у ГСП на преговорима је 
представљао интересе радника, а 
нека од побољшања која доно-
си нови Колективни уговор од 
1.11.2018. су:
  •  За минули  рад  обрачунава  се 
0,5% (уместо 0,4%);
  •  За  добровољно  давање  крви 
обезбеђено је одсуство од 3 дана 
(уместо 2 дана); 
  •  За  рођење  детета  запослени 
добија 1 просечну зараду (уместо 
ранијих 0,6);
  •  За  полазак  деце  у  предшкол-

ску установу или основну школу 
родитељи могу да узму два сло-
бодна дана (што раније није било 
омогућено);
  •    Бонус од 10% за возаче 
  •  Бонус    од  5  %  за  раднике 
одржавања;
  •  Накнада за рад ноћу износи 
50% од основице;
  •  Накнада  трошкова  за  пре-
воз до и са посла за све запо-
слене који живе ван територије 
Београда (што раније није било 
омогућено);
  •  Повећане  јубиларне  награ-
де: за 10 година рада запослени 
стичу право на 0,75 просечне за-
раде у предузећу, за 15 година на 1 
просечну зараду, за 20 година на 1,5 
просечну зараду, а за 25 година на 
2 просечне зараде. Запослени са 
30 година радног стажа добиће 2,5 
просечне зараде, они са 35 година 
стажа 2,8 просечних зарада, а запо-
слени са најдужим радним стажом 

од 40 и 45 година, стичу право на 3 
просечне зараде у Предузећу.
 Побољшању квалитета и усло-
ва рада допринеће и набавка но-
вих возила коју су градске власти 
најавиле за следећу годину, а у пла-
ну је и реновирање Погона „Кара-
бурма“.
 Иако постоји још доста про-
стора за побољшање, сматрамо 
да је новим Колективним угово-
ром и најављеним улагањима 
направљен корак ка остварењу 
бољих услова рада и положаја 
запослених у ГСП. У складу са 
својим начелима, Синдикат рад-
ника запослених ће и у наредном 
периоду својим активностима 
настојати да се избори за конти-
нуирано побољшање положаја 
радника. 

Комисија за информисање 
Синдиката радника запослених у ГСП
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КАРАТЕ КЛУБ ГСП „БЕОГРАД – ПОЛЕТ“

Почела сезона такмичења
Тренинзи карате клуба
ГСП ,,Београд - Полет“ 

одржавају се у Техничкој школи 
ГСП, у Улици Радосава Грујића 2,
у терминима: понедељак, среда 

и четвртак: од 20:00 до 22:00,
петак: од 21:30 до 22:30,
субота: од 9:00 до 11:00.

Сви заинтересовани
могу се јавити и информисати 

на телефоне: 011/366 41 69 и 
065/448 13 73.

 Такмичарска сезона почела је у сеп-
тембру. Карате клуб ГСП „Београд - По-
лет“, као и сваке године, има обавезу да 
региструје  клуб, тренере, судије и такми-
чаре.
 Да би били регистровани, тре-
нери и судије су морали изаћи на 
лиценцирање, које  је одржано на фа-
култету спорта и у организацији Кара-
те федерације Србије.
 Судијско – тренерски семинар одржан 
је на универзитету „Унион Никола Тес-
ла“, а практични део у оквиру првенства 
Србије за кадете, јуниоре и млађе сенио-
ре у спортској хали „Ранко Жеравица“. Се-
минар се односио на судијска правила, а 
водио га је председник судијске комисије 
ВКФ, господин Хавијер Ескеланте.
 Такмичења су почела 30. септембра 
2018. године, са школским првенством 
Београда.  

 Резултати су следећи: кате – Милица 
Мојашевић,  2010. годиште, треће ме-
сто и  Вељко Бањалучкић 2010. годиш-
те, треће место. У категорији борби 
– Јелена Ивковић, јуниорка, -59кг – 3. 
место и Страхиња Живановић, јуниор, - 
68кг – 2. место .
 Првенство Београда за кадете, 
јуниоре и млађе сениоре одржано 
је 13. октобра и постигнути су следећи 
резултати: Борбе –  Јелена Ивковић, 
јуниорка, -59кг – друго место, Страхиња 
Живановић, јуниор -68кг – треће место 
и  Тамара Димитријевић, млађа сениор-
ка, -61кг – такође треће место.
 На Купу Београда за полетарце, 
пионире и наде одржаном је 14. ок-
тобра ове године, наши такмичари су 
постигли следеће резултате: кате –  Вид 
Константиновић 2009. годиште, Е класа 
– 3. место, Милица Мојашевић, 2010. го-

диште, апсолутни – 5. место. 
 Куп „Сунца“ одржан је  четвртог но-
вембра. На њему су остварени следећи 
резултати: кате –  Вељко Бањалучкић 
2010. годиште, Д класа – 3, место; Вид 
Константиновић, 2009. годиште, Е кла-
са – 1. место и Василије Цветковић, 2009. 
годиште, Е класа – 3. место. У борбама, 
Јелена Ивковић, јуниорка -59кг, освојила 
је 1. место
 Куп Србије за полетарце и наде одржан 
је 28. 10. 2018. године, и наши чланови су  
остварили следеће резултате: кате –  Вид 
Константиновић, 2009. годиште, Е класа – 
3. место,  Милица Мојашевић, 2010. годиш-
те, апсолутни – 5. место.
 На такмичењу „Трофеј „Обреновца“, 
које је одржано другог децембра ове го-
дине, у категорији борби – Страхиња 
Живановић, јуниор -68 кг, освојио је  
прво место.
 Долазе новогодишњи и божићни 
празници. Карате клуб ГСП „Београд - 
Полет“ свим запосленим и менаџменту  
ГСП, као и наставном и ненаставном 
особљу ТШ ГСП, жели СРЕЋНУ НОВУ ГО-
ДИНУ и БОЖИЋ! 

Зоран Аксентијевић
тренер

Новогодишњи празници и време даривања
 У складу са постављеним на-
челима, Синдикат радника за-
послених у ГСП и његови пред-
ставници активно учествују у 
подршци нашим најмлађим и 
најугроженијим суграђанима. И 
ове године новогодишње праз-
нике провешћемо у дружењу са 
децом из Звечанске коју ћемо 
изненадити поклон пакетићима. 
 Поштоване колеге и чланови, 
желимо да вам се захвалимо на 
подршци и поверењу које сте 
нам пружили у години која је за 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обевештавамо све чланове 
Синдиката радника

запослених у ГСП да ће 
подела новогодишњих 

пакетића почети од
21. децембра, у просторијма 

нашег синдиката,
Кнегиње Љубице 29.

нама. Даћемо све од себе да се и 
у наредној години постојано бо-
римо и заступамо Ваше право на 
побољшање услова рада у ГСП.
 У сусрет новим победама,вама 
и вашим породицама жели-
мо много успеха на личном и 
професионалном плану, пуно 
здравља и среће, и лепих тре-
нутака у наредној години. У име 
Синдиката радника запосле-
ниху ГСП, желимо вам срећну 
Нову 2019. годину и предстојеће 
божићне празнике!

СИНДИКАТ РАДНИКА ЗАПОСЛЕНИХ У ГСП
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И бравар и рвач
 АЛЕКСАНДАР ЂУКАНОВИЋ УСПЕШАН МЛАДИ СПОРТИСТА

 „Куп пријатељства“ („Кубок 
дружба“) Русије и Србије, једно 
од најугледнијих спортских 
манифестација у борилачким 
вештинама, одржан је од 22. 
до 26. новембра у Сибиру, у 
Новосибирску. 
 Борбе у рингу, на татамију 
и струњачи преносила је ру-
ска национална телевизија, 
а наши такмичари су пред око 
7500 гледалаца поражени резул-
татом 7:2. Боје Србије су на овом 
надметању у пет дисциплина 
бранили: наш гсповац Алексан-
дар Ђукановић, рвач, Алексан-
дра Радмиловић у теквондоу, 
џудиста Бошко Бореновић, бок-
сер Душан Јањић, кик-боксер 
Марко Цветановић, ММА бо-
рац Рифат Прушчевић и рвачи 
Владимир Станкић, Заур Ефен-
диев. Двадесетшестогодишњи 
Ђукановић, иначе врсни бра-
вар у СП „Нови Београд“, так-
мичио се у неолимпијској 
дисциплини греплинг, а имао 
је наспрам себе доста квали-
тетног спортисту који ипак 
ставља акценат на снагу пре 

Када се не такмичи, он вред-
но  ради као бравар и за своје 
колеге има само речи хвале: 
„Стварно су максимално ко-
ректни, увек ми излазе у сус-
рет и имају разумевања за све 
моје обавезе.“
 Следећи изазов који га 
очекује је Светско првенство у 
Уједињеним Арапским Емира-
тима – држимо му палчеве да и 
тамо својом вештином освоји 
још једну у низу медаља.

Н. Б. 

него на технику. Међутим, 
у крајње неизвесној борби, 
Александар је изгубио на по-
ене. 
 - Имао сам три шансе да 
приведем борбу крају, једна 
од њих је била полуга на скоч-
ном зглобу противника, виде-
ло се да је на мукама, али је 
издржао“, прича у даху Алек-
сандар и додаје: „на крају ми 
је супарник пришао и рекао 
да није очекивао тако добру 
и напорну борбу.“ Импреси-
ониран је и организацијом за 
коју каже да је била на врхун-
ском нивоу, од дочека на ае-
родрому у ношњи уз хлеб и со, 
преко полицијске пратње, до 
конференције за новинаре и 
максималног обезбеђења самих 
надметања.  
 Посебан тон дали су и ка-
питени обеју селекција, Јасна 
Шекарић, српски спортиста са 
највише медаља и Александар 
Карељин, најбољи спортиста 
Русије у историји.
 Александру ово није прво 
такмичење, јер греплинг трени-
ра осам, а рвање три године и 
иза себе има прегршт медаља.  
 Његов таленат је препозна-
ло и Министарство омладине и 
спорта Републике Србије које 
му је доделило стипендију.
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ФК ГСП ПОЛЕТ – ДОРЋОЛ  

Улагање у будућност – императив

 Најважније улагање у 
будућност Клуба је улагање  у 
децу – то је мото који је још 
једном потврђен у суботу, 23. но-
вембра, када је у просторијама 
Клуба подно Небојшине куле уру-
чена спортска опрема најмлађим 
селекцијама. 
 Стратегија Клуба у наредном пе-
риоду засниваће се на развоју 
омладинске школе Фудбалског 
клуба ГСП ПОЛЕТ - ДОРЋОЛ, у 
раду на стварању и неговању 
младих спортиста, будућих фуд-
балера који ће бранити боје на-
шег клуба. 
 ФК ГСП ПОЛЕТ-ДОРЋОЛ препо-

знао је важност и значај улагања 
у подмладак тако да је, после 
дужег временског периода, обе-
збедио нове дресове за нове по-
беде. Нове дресове задужили су 
петлићи, пионири и омладинци. 
Комлете дресова добила су чак 
54 млада фудбалера.
 Упућујемо велику захвалност 
за труд и ангажовање почасном 
председнику, председнику Клуба 
Миодрагу Совтићу и потпредсед-
нику Зорану Ћетковићу.
 Ово је доказ да су намере ФК 
ГСП ПОЛЕТ - ДОРЋОЛ да се што 
више улаже у омладински по-
гон, са жељом да се деца осећају 

ЧЕСТИТКА

 Свим читаоцима нашег ли-
ста руководство Клуба, игра-
чи и стручни штаб честитају 
предстојеће празнике.
 Нашим фудбалерима, симпа-
тизерима и навијачима желимо 
срећне новогодишње и божићне 
празнике и пријатан зимски 
одмор пред старт пролећног дела 
српсколигашког фудбалског по-
пришта. 

Зоран Ћетковић
потпредседник Клуба

 ФК ГСП ПОЛЕТ -  ДОРЋОЛ

пријатно у нашем клубу. 
 Радост и осмеси на лицима ма-
лишана, којима су уручени нови 
дресови обавезује нас да наста-
вимо и даље са таквим улагањем 
како  би помогли што више мла-
дих дечака који ће се бавити 
овим спортом. Срдачан спортски 
поздрав!  

                                                                                                                                                      
                 Немања Момић                                                                           

секретар Клуба                                                                       
ФК  ГСП  ПОЛЕТ-  ДОРЋОЛ
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Плакета Синдиката Србије
1981. године

Орденом заслуга за народ
са златном звездицом одликовано је

Градско саобраћајно предузеће “Београд” 
22. септембра 1977. године

medijskinastup@gsp.co.rs

Главни и одговорни уредник
Љиљана Лазаревић

Новинар
Никола Бојић

Лектор
Јелена Тмушић Пиштало

Секретар Редакције
Бранкица Марчета

Техничко уређење
и дизајн 

Лазар Живић
Милан Стошић

Фотографије
Лазар Живић

Издаје:
Служба за медијски наступ

ЈКП ГСП “Београд”
Кнегиње Љубице 29,

телефон: 366-4047
факс: 366-4232

www.gsp.co.rs

      БЕОГРАД 1892.
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