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Поводом предстојећих новогодишњих и божићних празника, свим запосленим и њиховим 
породицама желим добро здравље, срећу и успешно остварење животних и радних планова у 

новој, 2023. години.
Пословање у нимало лакој 2022. години обележило је инвестирање у набавку 100 нових ЦНГ аутобуса, 

као и потписивање уговора за изградњу ЦНГ станице. Прославили смо 130 година постојања. Много 
послова је урађено, али нам предстоји још рада, залагања, труда и изнад свега штедње, како бисмо крај 
2023. године дочекали као много стабилније и успешније предузеће.

ГСП има одличан кадровски потенцијал. Уверен сам да ћемо, уз унапређење одређених процеса рада 
и неопходну подршку Oснивача, успети да остваримо задатке постављене Програмом пословања, као и 
да подигнемо стандард запослених.

Још једном, свим радницима ГСП желим срећну и успешну Нову годину.

Зоран Шарац, дипл. инж. саобр.
в.д. директора ЈКП ГСП „Београд“

Зоран Шарац

ЧЕСТИТКА

Завршетак календарске године је тренутак у којем се поглед прво усмери иза себе како би се 
сумирали утисци, а потом усмери напред да се донесу одлуке и направе планови за наредну.

Од ЈКП ГСП „Београд“, већ пуних 130 година, очекује се ништа мање од испуњења највиших стандарда, 
какви и доликују успешној транспортној компанији, за шта, уверен сам, имамо и кадровске и техничко-
технолошке капацитете.

Лично немам ни трунку сумње да ћемо заједно, уз континуирану подршку нашег Оснивача, успешно 
одговорити на све изазове и наставити да пружамо висок квалитет превозне услуге.

Свим члановима највећег тима овог Белог Велеграда понаособ, у новој 2023. години, желим прегршт 
среће и успеха, како на пословном, тако на личном и породичном плану.

Честитам вам новогодишње и божићне празнике и желим да их, у топлини дома са својим најдражима, 
проведете у добром здрављу и још бољем расположењу. 
Срдачно, 

Бошко Ражнатовић
председник Надзорног одбора 

ЈКП ГСП „Београд“

Бошко Ражнатовић

Цењене колегинице и колеге,

ЧЕСТИТКА

Трудом и уштедом до успешне 2023. године
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Дејан Крстовић

Налазимо се на крају још једне 
календарске и пословне године, у 

којој смо заједничким снагама успели да 
одговоримо на све професионалне изазове 
и изађемо јачи.

Финансијска политика Предузећа има за 
циљ постизање и одржавање финансијске 
снаге, која подразумева трајну способност 
плаћања, финансирања и инвестирања, 
односно, да обезбеђује стабилан раст, 
развој и континуирано пословање.

Нажалост, због тренутне кризе са којом 
се суочава цео свет, дошло је до поскупљења 
резервних делова и енергената, што је 
додатно утицало на повећање трошкова 
пословања.

Ових дана, стигло је 100 нових зглобних 
аутобуса на природни гас, чиме се наставила 
обнова нашег возног парка, јер су од 2019. 
године набављена 344 нова аутобуса.  Такође, 
купљено је и 60 возила за превоз школске 
деце, 20 возила за превоз инвалида и лица 
са посебним потребама, два туристичка 
аутобуса, два минибуса и 15 електробуса. У 
плану je набавка нових возила, тако да ће 
се стара полако повлачити из саобраћаја и 
употребе.

У складу са инструкцијама Оснивача, 
циљевима  и  смерницама економске 
и фискалне политике Владе Србије, у 

наредном периоду треба да дође до побољшања материјалног статуса запослених.
У односу на 2016. годину, увећање зарада за ГСП износи 70.38, а за возаче 74.65 процентна поена, на 

шта смо посебно поносни. Такође, до краја године биће исплаћена солидарна помоћ за све запослене у 
износу од 41.800,00. Наравно, све ово не би било могуће да немамо подршку Оснивача у остваривању 
својих циљева, на чему смо им захвални.

Хвала и вама за залагање и труд који показујете свакодневно обављајући свој посао. Желим 
вам срећне новогодишње и божићне празнике, да их са вашим породицама проведете у добром 
здрављу и срећи.

Идемо даље! Заједно за још већи напредак! 

Дејан Крстовић, дипл. екон.
извршни директор за финансијске послове

ЧЕСТИТКА

Поштоване колеге, драги запослени,

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПРЕДУЗЕЋА И КРСНА СЛАВА

130
година богате историје

Свечани ручак поводом 130 година постојања 
нашег Предузећа одржан је 14. октобра  

у сали колегијума уз присуство менаџмента 
Предузећа и мањег броја гостију и запослених. 

В.д. директорa Зоран Шарац је у свом 
обраћању присутнима подсетио да мало ко 
на овим просторима може да се похвали тако 
богатом историјом, и истакао да су за протеклих 
130 година многобројне генерације запослених 
радиле, градиле и изградиле овакав ГСП.
„Данас смо највеће превозничко предузеће 

у региону са преко хиљаду возних јединица и 
близу 6000 запослених и постали смо симбол 
и један од најважнијих фактора у Београду. 
Колики је значај рада ГСП-а најбоље се видело у 
времену пандемије вируса корона, када смо од 
увођења ванредних мера, на позив Владе Србије, 
успоставили коридорске линије, без којих град 
није могао да функционише“, рекао је директор.

Подсетивши да је ГСП и у тежим временима 
опстајао и изборио се, поручио је да је сада на нама 
да стиснемо зубе, засучемо рукаве и остваримо 
што боље резултате у развоју и модернизацији. 
„Гледајући кроз ланац историје, а спортским 

жаргоном речено, данас смо ми главни играчи у 
првом тиму и од нас се очекује да и у тешким 
условима будемо што успешнији. У исто 
време, морамо бити свесни одговорности 
према будућим генерацијама, којима треба да 
оставимо ГСП са што бољим возним парком, 
инфраструктуром и стандардом запослених, 
јер ово Предузеће треба да живи и ради бар још 
130 година“, закључио је директор Шарац. 
 Признања за слављенике, који у Предузећу раде 
већ 30, 35, 40 и 45 година, плакете и симболични 
поклони, обезбеђени су, наравно, и ове године. 
 

Н.Б.

Покров Пресвете
Богородице

ЈКП ГСП „Београд“ је 14. октобра, дванаесту 
годину заредом, прославио крсну славу – Покров 
пресвете Богородице. Свечани чин сечења 
славског колача обавио је свештеник Бранислав 
Јелић у присуству менаџмента и гостију ГСП. 
Домаћин славе био је Зоран Шарац, в.д. 
директорa нашег предузећа.

Свештеник је честитао славу свим запосленима 
у ГСП, њиховим породицама и корисницима 
услуга највећег градског превозника, и пожелео 
им свако добро.

Директор Шарац се захвалио оцу Браниславу 
на присуству и поздравио окупљене госте, 
подсетивши на значај данашњег празника, 
са жељом да пресвета Богородица буде уз 
наше раднике и штити их током свакодневног 
обављања захтевних задатака.

Н.Б.
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ПРОМОЦИЈА ВОЗИЛА У СП ”НОВИ БЕОГРАД”

Градоначелник Београда Александар Шапић присуствовао је у уторак, 22. новембра, у СП ”Нови Београд”, 
промоцији сто нових зглобних аутобуса с погоном на компримовани природни гас, произвођача БМЦ 

из Измира.

Од данас на улицама престонице 100 
нових аутобуса на гас

Догађају су такође присуствовали и градски 
секретар за јавни превоз Предаг Лукић, директор 
ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ Славен 
Андрић, в.д. директорa ЈКП ГСП Зоран Шарац, 
извршни директор за финансијске послове 
Дејан Крстовић, извршни директор за саобраћај 
Ненад Ивановић, извршни директор за техничку 
експлоатацију аутобуског подсистема Бојан 
Шљукић и извршни директор за инвестиције 
Жарко Коман.

Том приликом, градоначелник је истакао да 
ће та возила најкасније до краја недеље бити 

Укупна вредност Уговора је 34,2 милиона евра, a aутобуси су набављени путем 
финансијског лизинга. Нова возила на гас су нископодна и зглобна, с максималним 

капацитетом путничког простора од 150, односно 38 седишта и 112 места за стајање, 
уз простор за колица за бебе и инвалидска колица. Опремљена су системом за детекцију 
пожара у моторном делу, имају рампу за олакшан улазак особа са инвалидитетом, осветљена 
су ЛЕД светлима, а грејање је, осим радијатора, појачано калориферима и кровним грејањем. 
Аутобуси су опремљени савременим расхладним системима, као и надзорним камерама, 
системом за бројање путника и бежичним интернетом.

екстерно до изградње јавно-приватне гасне станице 
у погону ГСП-а, која је предвиђена за крај марта.

Нема дилеме да ће обновљен возни парк 

Александар Шапић

допринети поузданијем и удобнијем превозу, а 
самим тим и већем задовољству како корисника, 
тако и нас у ГСП-у, као и Оснивача. Н.Б.

пуштена у саобраћај у главном граду. Прецизирао 
је да ће се аутобуси наћи на најфреквентнијим и 
најоптерећенијим линијама – 17, 23, 31, 65, 88.
„Захваљујући новим аутобусима, најста- 

рија возила ће бити повучена из саобраћаја 
и тако ће просечна старост возног парка 
бити седам и по година, што је у границама 
европских стандарда. Нови аутобуси знатно 
ће унапредити квалитет нашег јавног превоза, 
а важно је и да наставимо да обнављамо возни 
парк, што свакако изискује значајна средства“, 
рекао је Шапић.

Градоначелник је оценио да је ово важан дан за 
Београђане, јер су возила еколошка и свакако ће 
утицати на смањење загађења у граду, а пуниће се 
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ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ ВОЗАЧА

Занимање професионалног возача је дефицитарно на глобалном нивоу. У земљама 
широм света присутан је велики недостатак професионалних возача. Процена је да у 

Републици Србији недостаје 12000 возача и то 8000 у области превоза терета, а 4000 возача 
аутобуса.

Успешно завршени семинари

Проблем са недостатком професионалних 
возача појавио се пре неколико година, односно 
са укидањем обавезног војног рока. Војска је 
„производила“ велики број возача, што данас није 
случај. Један од разлога за дефицит професионалних 
возача је и висока цена обуке. Неопходно је да 
лице издвоји велику суму новца како би завршило 
обуку и положило испит, а након добијања возачке 
дозволе и сертификата о стручној компетентности, 
возач мора да похађа и периодичне обуке које 
такође коштају.

Наиме, према прописима Републике Србије 
возачи који су положили категорије „Ц“ и „Д“ 
(професионалне категорије) након 29.12.2019. 
године, морају да похађају основну обуку како би 
стекли Сертификат о стручној компетентности 
(„CPC“) и како би могли да учествују у саобраћају.

Центар за обуку возача ЈКП ГСП „Београд“ спроводи 
различите врсте обука, међу којима је и основна обука у 
трајању од 140 наставних часова. На тај начин значајно  
се доприноси  процесу запошљавања нових возачких 
кадрова у нашем предузећу.

ЈКП ГСП „Београд“ је препознало потребу за 
системским приступом у решавању проблема 
дефицита возача у својим редовима и у марту 2021. 
године, основан је Центар за обуку професионалних 
возача. Центар је опремљен савременим наставним 
средствима које користи у процесу обучавања 
возача. У оквиру Центра ради тим предавача са 
вишегодишњим искуством у области безбедности 
саобраћаја, који управо то своје искуство и 
знање примењује у процесу обуке и дообуке 
професионалних возача.

Не треба заборавити да Центар за обуку спроводи 
и периодичне обуке које професионални возачи 
морају да похађају једном или највише два пута 
годишње. Програм обуке возача Центра за обуку 
возача ЈКП ГСП „Београд“ обухвата теоријску, 
али и практичну наставу. У оквиру теоријске 
наставе, возачи се упознају са прописима у области 
транспорта и правилима понашања у циљу повећане 
безбедности у саобраћају. Такође, возачи имају 
прилике и да практично вежбају на тренажерима, 
односно симулаторима дигиталних тахографа. 

Други и трећи семинар односе се на Закон о 
радном времену посаде возила и употребу тахографа 
и возачима су изузетно занимљиве и корисне. У 
оквиру ових семинара возачи имају прилике да 
стекну нова знања и обнове већ постојећа, кроз 
практичне активности користећи симулаторе 
дигиталних тахографа. Управо употреба симулатора 
у процесу наставе помаже возачима да унапреде и 
учврсте своја знања везана за сам Закон о радном 
времену посаде возила и тахографима. Самостално 
руковање тренажерима у току саме обуке уз надзор 
стручних предавача возачима помаже да се касније 
лакше сналазе и у свакодневним ситуацијама на 
терену.

Треба нагласити да ће Центар за обуку возача 
ускоро почети са спровођењем и четвртог семинара 
и на тај начин наставити са унапређењем знања и 
вештина професионалних возача, што ће допринети 
побољшању безбедности возача и саобраћаја у 
целини.

Врата Центра за обуку возача ЈКП ГСП 
„Београд“ отворена су и за друге професије које су 
важни чиниоци у раду професионалних возача и 
транспортних предузећа у целини. Центар је обавио 
едукацију и шефова саобраћаја ЈКП ГСП „Београд“, 
као и представника неких приватних предузећа. 
Тема предавања на којој су присуствовали том 

приликом био је Закон о радном времену посаде 
возила и тахографима.

Визија Центра за обуку возача ЈКП ГСП 
„Београд“ је да посвећеним и стручним радом 
буде један од значајних фактора безбедности 
саобраћаја и подршка професионалним возачима 
и транспортним предузећима у њиховом 
квалитетном и успешном раду.

Свим возачима честитам успешан завршетак 
семинара и желим много среће и здравља у 2023. 
години, у којој ћемо наставити нашу сарадњу. 

Милан Јашовић
шеф Центра за обуку возача
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Након седамнаест година проведених у 
ГСП, испуњених трудом и вредним радом, 

Петар Малиновић, директор СП ”Земун” напунио 
је 65 година и стекао услов за одлазак у пензију.

Тим поводом окупили су се колеге и пријатељи 
у сали колегијума, а у име в.д. директора Зорана 
Шарца, који је био оправдано одсутан, присутнима 
се обратила ПР нашег предузећа, Славица 
Стевановић.
„Данас смо се окупили да нашем пријатељу и 

колеги Петру Малиновићу честитамо одлазак 
у заслужену пензију. Пера се седамнаест година 
несебично залагао, радио са нама и помагао 
нам. Надам се да ће године у пензији провести 
у здрављу и срећи и да ће долазити да нас 
посећује“, пожелела је колегиница Стевановић.

ИСПРАЋАЈ ДИРЕКТОРА МАЛИНОВИЋА
У ПЕНЗИЈУ

Године несебичног
залагања

Петар Малиновић
Директор је признао како не воли да држи 

говоре и додао: 
„Све вас добро познајем и са свима сам 

сарађивао, са некима мање, са некима 
више. Имали смо квалитетну сарадњу 
пуну разумевања, што у овако великој 
компанији није увек лако постићи. 
Искрено вам свима желим много среће, 
здравља и успеха у даљем раду“, поручио 
је Малиновић.

Н.Б.

ХОДОЧАШЋЕ КОЛЕГЕ ПАВЛА МОМЧИЛОВИЋА

Пешке до Газиместана
Наш колега Павле Момчиловић родом је из Републике Српске, из Кравица код Братунца. Пут 

га је крајем 1985. године довео до ГСП-а, где се запослио као механичар, а након тога је шест 
година возио трамвај. Затим је прешао у СП „Ласта“ где је радио 25 година, да би га судбина опет 
довела у ГСП, где већ две године ради у СП „УПУТ“.

„Посебно ми је драго што дане до одласка 
у пензију, која  ме чека следеће године, 
проводим возећи децу са посебним потребама. 
Посматрајући ту децу и њихове родитеље, и 
свакодневно их превозећи, човек схвата да 
мора мало да успори и крене другачије да гледа 
на свет око себе“, каже Павле.

У младости се бавио атлетиком, услед чега у 
њему влада победнички, спортски дух који га увек 
води до зацртаног циља.
„Ситуација која је задесила наш народ на 

Косову и Метохији одувек ме је тиштала и 
питао сам се како ја могу да дам свој допринос, 
да покажем тим људима да сам уз њих. То ме 
je мотовисало да се повежем са пријатељима 
и да на Видовдан, са обележјима ГСП-а, пешке 
пређем 350km, одем на Газиместан, запалим 

свећу и поклоним се жртвама. Кад су већ 
наши преци толико страдали, ваљда ја могу 
бар нешто да учиним. Желим да станем пред 
тај народ, а да се не зацрвеним“, у даху прича 
колега Момчиловић. 

Павле је са пријатељима кренуо од Храма Светог 
Саве, пут је трајао четрнаест дана, а дневно су 
прелазили између 30 и 35km. Већ од самог почетка 
њиховог ходочашћа, људи су их заустављали, 
поздрављали сиренама, износили пред њих јело и 
пиће. Свако јутро су присуствовали литургији и 
уз божју помоћ настављали даље, а ноћења су им 
била организована у црквама или школама.

Пут је протекао без икаквих провокација и 
непријатности, захваљујући и пратњи саобраћајне 
полиције, која је ишла за њима како не би дошло 
до некакве незгоде. Двадесет  седмог јуна су стигли 
у Косовску Митровицу, а следећег јутра су прво 
отишли у Грачаницу, па потом на Газиместан.
„Овај пут треба доживети, јер он човека 

преобрази, мења га из корена. Имали смо 
подршку и благослов Српске православне цркве, 
тако да смо после сваког обиласка неке светиње 
или манастира осећали велико олакшање, као 
да смо сваким кораком све одморнији, а не 
супротно. Добија се нова снага, отварају се 
видици и увек се сазна нешто ново. Човек се 
више не обазире ни на жуљеве или болове, ни 
не помишља на одустајање, као да га нешто 
вуче до циља. Не кажу људи узалуд, ако Косово 
жели да те прими, за тебе нема препрека, ти 
ћеш доћи на Косово“, открива колега Павле.

У припреми пута, доста му је помогао и 
Самостални синдикат, захваљујући коме је добио 
нову опрему. Како каже, и колеге су га подржавале 
и убеђен је да ће му се неког следећег пута многи 
од њих и придружити.
„Човеку не треба  већа сатисфакција од 

сазнања да је дао свој допринос некаквом 
вишем циљу. Желим да сутра моји унуци са 
поносом гледају на свог деду“, поручује Павле. 
Нема сумње да ће тако и бити.

Н.Б.

Поштовани и драги колега, хвала Вам за 
напор који сте годинама улагали у Ваш и наш 
ГСП и срећно!
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РАЗГОВОР СА СЛАЂАНОМ ПУЈОВИЋ ИЗ СП „НОВИ БЕОГРАД“

Битан је рад на себи
Трагом великог броја похвала које су у последње време пристигле на рачун колегинице за воланом из 

СП ”Нови Београд”, отишли смо на лице места да се уверимо у истинитост хвале.

И већ при самом 
њеном уласку у станицу 
на окретници у Земуну, 
било нам је јасно због 
чега је Слађана Пујовић 
омиљена међу путницима 
који користе линију 88. 
Ипак, како нам је рекла, 
није јој одувек била 
намера да буде возач по 
професији.
„У почетку сам само 

желела да положим 
категорије за камион и 
аутобус, јер сам у том 
тренутку после два 
порођаја, имала вишка 
слободног времена. 
У малом граду какав 
је Прибој, то је било 
веома необично, па ми је 
власник аутопревозничке 
фирме понудио посао. 
Коментари су били 
углавном позитивни, 
али се није једнако 
гледало ако исту грешку 
направимо колега и ја. 
Код нас важи стереотип 
да су жене лоши возачи 
и није било лако бити 
жена за воланом у малој 
средини. Имам у себи 
црту тврдоглавости 
и упорности, и не 
одустајем брзо, па је, када 
сам психички ојачала, све 
било много лакше. Ипак, 
сада кад вратим филм, 
нисам сигурна да бих 
могла поново да прођем 
цео пут“, присећа се 
Слађана.

Када је пре четири 
године дошла у ГСП, било 

Издвајамо само неке од похвала 
упућене колегиници Пујовић.

Путница која, нажалост, није рекла своје 
име, позвала је Службу за медијски наступ 17. 
фебруара 2022. године и имала је похвалу за 
жену возача са линије 88 (гаражни број 3071). 
Према њеним речима:
,,Тренутно, у 9:49 часова, путујем са њом 
према Земуну. Када она вози, то је тако 
безбедна и мирна вожња. Јутрос сам 
препознала по вожњи  да је она у питању, 
а једино што је променила, то је боја косе. 
Стварно све похвале за њу и њен рад.“

Наша суграђанка која, нажалост, није рекла 
своје име, позвала је Службу за медијски 
наступ 8. јуна 2022. године и имала је похвалу 
за (жену) возача са линије 88 (гаражни број 
3094). Према њеним речима:
,,Кад год се возим са њом, то је песма 
и уживанција. Нема цимања, прераног 
затварања врата, наглог полажења. Она 
треба да буде инструктор овим мушким 
возачима.“

Путница Сања Латинчић је 27. јуна 2022. 
године послала мејл и имала је похвалу за 
нашу колегиницу возача аутобуса са линије 
88 (гаражни број 3093). Према њеним речима:
„Обично нешто гунђам и негодујем када 
су аутобуси у Бгд у питању. Сада не могу 
да не похвалим даму која вози 88. Сигурно 
а енергично, одмерено, баш како треба. 
Пренесите похвале, молим! Поздрав!“

Путник, који се, нажалост, није представио, 
22. септембра 2022. године позвао је Службу 
за медијски наступ и имао је похвалу за (жену) 
возача аутобуса са линије 88. Према његовим 
речима:
,,Време око 9:45 часова, у правцу Новог 
Железника. Госпођа вози без и једне 
примедбе, веома је обазрива и стручна у 
овом послу.“

јој је свеједно где ће радити, али је чула толико 
лепих речи о СП „Нови Београд”.
„О возачима и колегама из распореда који су 

пуни разумевања и лаки за сарадњу чула сам све 
најбоље и у то сам се врло брзо уверила. Поред 
мене, још две колегинице су за воланом и колеге 
су веома добре према нама, помажу нам, упућују 
на евентуалне проблеме на траси и максимално 
нам излазе у сусрет. Таква подршка нам заиста 
значи“, признаје Пујовићка.

Велики број похвала које пристижу на рачун 
њеног умећа, приписује свом стилу вожње. 

„Жене су смиреније, сталоженије при кретању 
и заустављању, а путницима то много значи. 
За разлику од мушкараца који су жустрији и 
агресивнији у вожњи, жене су пажљивије и 
опрезније, самим тим и склоне избегавању 
ризичних ситуација. Додуше због таквог начина 
вожње, колеге стигну да на окретницама направе 
и већу паузу, али ја сам таква и од свог стила нећу 
одустати“, говори колегиница Пујовић.

Оно што јој у саобраћају највише смета, јесте 
недостатак културе. 
„Људи често не разумеју тежину овог посла. 

Није нимало лако бити возач у престоници, па 
често у саобраћају усред стреса и преморености 
долази и до нервозе и нетолерантности. Јако ми 
је тешко када ме неко исече током вожње. Он 
нема свест шта представља моје нагло кочење, 
када у шпицу имам 200 људи у аутобусу“, открива 
Слађана.

У животу се труди да шта год да ради, или ради како 
треба или не ради уопште, јер не воли средину. 
„Разумљиво је да човек дође на посао и ненаспаван 

и нервозан, али мора да се труди, да ради на себи. 
Битно је да не одустаје и да се не враћа на старе 
грешке, јер сваки дан је нова школа. Ја свакодневно 
посматрам своје колеге, волим да крадем занат 
од њих, па обраћам пажњу и на лепе и мање лепе 
ствари“, тврди наша колегиница.

Не дели послове на мушке и женске, па и не придаје 
много пажње чињеници што је жена возач и што 
путници често кажу хвала мајсторе, па се изненаде када 
баце поглед. 
„Због тога сам и избегавала да дајем изјаве за 

медије, али сам сада на наговор тате пристала, па 
овај интервју посвећујем њему“, искрена је Слађана. 

Отишли смо, остављајући Слађану да ради оно што 
најбоље зна, захвални њој што је издвојила време да 
поразговара са нама, али и њеном тати, што се интервју 
уоште и одиграо.

Н.Б.
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КУД „НИКОЛА ТЕСЛА“ ГСП БЕОГРАД

Дешавање које је обележило период за нама 
је наступ дечјег културно-уметничког 

друштва “Никола Тесла” у полувремену 
кошаркашке утакмице Евролиге Црвена звезда 
– Бајерн, 28. октобра у дворани ”Александар 
Николић” у Београду. Певале су се косовске песме 
у знак подршке домаћим кошаркашима.

“Ој Косово, Косово земљо моја вољена” певала 
је солисткиња Теодора Игњић, која води наш 
млади ансамбл, а пратили су је и сви навијачи који 
су испунили дворану, познату по некадашњем 
имену ”Пионир”. Наступ младих играча уз тактове 
косовских нота одушевио је све присутне, па и 
малобројне гостујуће навијаче.

Такође, КУД је 5. новембра у сали Центра 
за културу „Божидарац“, учествовао  на 
хуманитарном концерту од кога је сав приход 
ишао за помоћ манастиру Драговић код Книна у 
Хрватској. КУД је био и носилац концерта на ком 
су поред другог ансамбла учествовали и певачка 
група, два дечија ансамбла, секције ветерана и 
секција шпанских игара. Сала је била тесна чак и 
за оне који  су остали без места за седење.

Оно што нас очекује у блиској будућности је 
годишњи концерт, који ће Културно уметничко 

друштво ГСП Београд, одржати 27. децембра 2022. 
године, са почетком у 18 часова, у просторијама 
Дечјег културног центра Београда.

Упис свих заинтересованих који желе да 
постану нови чланови ансамбла, врши се од 1. 
фебруара у просторијама КУД-а у Панчићевој 3. 
Више информација можете пронаћи на нашем 
сајту.

Мирко Амановић
секретар КУД-а

ШАХОВСКИ КЛУБ ГСП „БЕОГРАД“ ПОЛЕТ

Шаховски клуб ГСП „БЕОГРАД“ Полет је ове 
године (сезона 2022/2023) остварио један 

од највећих резултата у историји свог постојања, 
јер је освојено прво место у Квалитетној лиги 
Београда, што је трећи ранг такмичења у држави. 
Захваљујући овом резултату, следеће године ћемо 
наступати у Премијер лиги Београда (ранг Друга 
савезна лига).

Клуб се сусреће са тешком финансијском 
ситуацијом јер је дужи низ година без буџета. 
Ипак и поред недостатка финансијских средстава 
успевамо да се такмичимо са изврсним младим 
играчима (14 и 15 година), који су уз моје изузетне 
напоре остали верни и остварили велики резултат.

Такође, напомињем да у нашем клубу тренира 
једна од највећих нада женског шаха у Србији, 
Марта Дакић (16 година), вишеструка првакиња 
државе, која је ове године наступала и у Првој  
женској савезној лиги, играјући на једној табли 
са странкињама и репрезентативкама. Поред ње 
треба поменути и одличан наступ Луке Ристића, 
најмлађег ФИДЕ мајстора у Србији, такође 
вишеструког првака државе, који је са 15 година 

направио најбољи резултат у Квалитетној лиги 
Београда.

У Квалитетној лиги Београда је одиграно 11 
кола, при чему је Шаховски клуб ГСП „БЕОГРАД“ 
Полет забележио 9 победа, један нерешени резултат 
и једини пораз који је доживео у последњем колу 
кад су играли махом резервни играчи како би и 
они дали свој допринос у освајању 1. места.

У наредној сезони Клуб ће наступати у Премијер 
лиги Београда (ранг Друга савезна лига), где ће се 
такмичити са екипама из Београда које имају веома 
јак играчки кадар као и довољно финансијских 
средстава за наредну сезону.

За екипу Шаховског клуба ГСП „БЕОГРАД“ 
Полет наступали су: велемајстор Борко Лајтхајм, 
ФИДЕ мајстор Лука Ристић, ФИДЕ мајстор Иван 
Хржић, мајсторски кандидат Драгиша Поштић, 
Марта Дакић, Борис Рајлић, Андрија Поповић, 
Стефан Цревар, Слободан Лајтхајм, Сретен Ружић 
и Саша Џивџановић.

ФМ Иван Хржић
председник ШК ГСП ”БЕОГРАД” Полет

1    7 ШК ГСП ПОЛЕТ-Београд    11  9 1 1 19 58 0
2    6 ШК ТЕХНИЧКА ШКОЛА-Нови Београд  11 7 1 3 15 47 0
3    13 ШК БАТАЈНИЦА-Батајница    11 6 2 3 14 49 0
4    12 ШК ТЕЛЕОПТИК-Земун    11 5 2 4 12 44,5 2
5    4 ШК СРЕМЧИЦА-Сремчица    11 4 4 3 12 44,5 0
6    9 ШК БАСК-Београд     11 4 2 5 10 40 0
7    2 ШК ЗЕМУНСКИ ШАХОВСКИ КЛУБ-Земун  11 4 1 6 9 44,5 0
8    8 ШК КОЛУБАРА-Лазаревац    11 4 1 6 9 43,5 0
9    3 ШК НБШК-Нови Београд    11 4 1 6 9 39 0
10  1 ШК БОГОСЛОВ-Београд    11 4 1 6 9 37,5 0
11  5 ШК МЗ ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ-Звездара  11 2 4 5 8 42 0
12  10 ШК БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД-Београд  11 2 2 7 6 38,5 0
13  11 ШК ТАДИЋ-Београд      0 0 0 0 0 0 0

Табела квалитетне лиге, новембар 2022.

Шампиони Квалитетне лиге 
Београда

Музика и игра одзвањали 
”Пиониром”
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Настављамо објављивање похвала које саобраћајно особље ЈКП ГСП „Београд“ свакодневно 
добија од Београђана. Како је у прошлом броју наших новина речено, многе приче хероја за воланом 
остале су незабележене, али многе су наши путници с пуно љубави и пажње послали и-мејлом или 
их испричали телефоном.

Путник Драган Милетић, 7. априла 2022. године, упутио нам је мејл у коме је имао похвалу за возача 
са линије 21А. Реч је била о нашој колегиници (гаражни број 3505) Према његовим речима:
„Овим путем похваљујем жену возача на овој линији, која вози одлично, мирно, сталожено, без 
цимања или наглог кочења или убрзања!! Прави профи возач, боље вози од половине мушкараца 
које знам!! Повећајте јој плату бар за 10%. Поздрав.“

Марија Златановић је 11. априла 2022. године послала мејл у коме је похвала за возача са линије 16 
(гаражни број 943). У мејлу  пише:
„Поштовани, хтела бих да похвалим возача на овој линији. Знам колико је посао возача 
одговоран и стресан, нарочито што поред одговорности у вожњи имају и рад са људима који 
није нимало лак. Узевши све то у обзир, заиста је лепо срести за воланом некога попут вашег 
колеге. Један ретко културан и предусретљив возач, пре свега заиста фин човек. Брине о својим 
путницима, љубазан и одговоран. Надам се да похвала може да утиче на његов даљи каријерни 
развој и успех или бар у виду неког бонуса. Срдачан поздрав.“

Наша суграђанка Јелена Станишић је 30. априла 2022. године послала мејл и имала је похвалу за 
возача са линије 17 (гаражни број 3076). Према њеним речима:
„Неизмерну захвалност дугујем возачу поменуте линије. Само захваљујући његовој брзој 
реакцији смо угасили пожар на нашем аутомобилу. Хвала до неба.“

Путница која, нажалост, није рекла своје име, позвала је Службу за медијски наступ 9. маја 2022. 
године и имала је похвалу за возача са линије 17 (гаражни број 3066). Према њеним речима:
„Тешко се крећем, па нисам могла да стигнем до аутобуса. Возач ме је видео и рекао да ће ме 
сачекати и помогао ми да уђем. Заиста диван гест.“ 

Суграђанин који се није представио, 9. маја 2022. године, позвао је Службу за медијски наступ и имао 
је похвалу за нашег возача аутобуса са линије 16 (регистарски број BG753XK). Према његовим речима:
,,Био сам са децом, била је велика гужва, а возач је одреаговао и замолио путнике да устану, да 
бисмо ми могли да седнемо. Свака му част!“ 

Путник Реља Вујотић, 13. маја 2022. године, позвао је Службу за медијски наступ и имао је похвалу за 
нашег возача аутобуса са линије 88 (регистарски број BG762KО). Према његовим речима:
,,Возач стар око четрдесет и пет година, кратко ошишан, изузетно уредан и културан, прави 
узор. Заиста сам имао пријатну вожњу док сам посматрао возача у разговору и опхођењу 
према путницима. Ово је најлепша реклама  и пример, како ваше куће, тако и овога града.“

Суграђанин, који се, нажалост, није представио, 24. маја 2022. године позвао је Службу за медијски 
наступ и имао је похвалу за нашег возача аутобуса са линије 88. Према његовим речима:
,,Пре десетак дана, изгубио сам документа са свиме што се може имати у новчанику. Возач их 
је пронашао и дошао ми на кућни праг, да ми врати пронађена документа. Чак ми није дозволио 
ни да га частим, као што је ред. Много сам му захвалан! Просто не могу да верујем да такви 
људи још постоје. Знам да се зове Драган и да има троје деце.“

Путнице Марина и Милица, позвале су Службу за медијски наступ 25. маја 2022. године и имале су 
похвалу за рад Диспечерског центра. Према њиховим речима:
,,Желимо похвалити диспечере ЈКП ГСП ,,Београд“. Моја другарица и ја их често зовемо, да 
бисмо добиле информације око линија, полазака итд. Изузетно су добро обавештени и јако 
стрпљиви и љубазни. Немамо довољно речи да их похвалимо. Свака част!“ 

Наша суграђанка Босиљка Радовић је 27. маја 2022. године послала мејл и имала је похвалу за Службу 
за медијски наступ. Према њеним речима:
,,Овај пут немам примедбу. Желела бих да похвалим вашу службу, како год се она звала. Увек се 
јављате на прво звоно, изузетно сте стрпљиви и љубазни. Хвала вам, и само тако наставите“.

Путница Оливера Јушковић је 1. јуна 2022. године послала мејл и имала је похвалу за нашег возача 
аутобуса са линије 77 (гаражни број 3071). Према њеним речима:
„Поштовани, овом приликом желим да похвалим возача линије 77, када се догодио пожар код 
АПР-а на Зеленом венцу. Наш возач је зауставио свој аутобус да помогне колегама и полицајцу, 
дајући свој противпожарни апарат, изашао да помогне, али је полицајац брзо наложио да 
одемо јер стижу ватрогасци, а ватра се ширила. Свака част за возача, реткост је у овом свету 
видети емпатију и жељу да се помогне. Надам се да ће похвала доћи до возача и да ће добити 
неку сатисфакцију. Имам и снимке ако је потребно! Поздрав!“

Путница Соња Ивковић је 15. јуна 2022. године послала мејл и имала је похвалу за нашег возача 
аутобуса са линије 56 (гаражни број 3047). Према њеним речима:
„Поштовани, дуго користим линију 56 због путовања на посао, колегинице и ја већ дуже време 
желимо да похвалимо возача на овој линији. Врло је професионалан, љубазан, одличан возач. Не 
кажем да други нису, али једно време га није било, мислили смо да више не ради. Знате и сами 
да има оних који нагло коче, нељубазни су итд, и то разумемо због времена у коме живимо, али 
управо због тога колегинице и ја сматрамо да је итекако значајно похвалити посвећеност и 
професионализам коју овај човек поседује. Надамо се да ћете имати још оваквих возача. 
С поштовањем, Соња и колегинице.“

Они су узор свима

ПОХВАЛЕ
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ЦЕНТАР ЗА ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА

Традиционална, 31. манифестација обележена 
је у првој половини новембра 2022. годинe 

поводом Светског дана и Европске недеље 
квалитета. Организатор, Фондација за културу 
квалитета и изврсност (FQCE) доделио је годишње 
награде за пословну изврсност – „Оскар квалитета“, 
у сарадњи са Привредном комором Србије, а уз 
подршку Министарства привреде Републике 
Србије.

У програму манифестације учествовали су  
експерти из области квалитета, који су своје 
знање и искуство поделили са нама. Перманентна 
размена мишљења и идеја, сарадња са другим 
организацијама и институцијама из земље и 
иностранства, коришћење европских и светских 
сазнања из ове области, доприносе континуираном 
унапређењу добре праксе и културе квалитета 
на путу ка пословној изврсности. Одређивање 
квалитета пословних процеса у организацији, 
етички кодекс и кодекс пословног понашања, 
управљање ризиком у пословном систему, 
системи квалитета ISO 27001 Систем менаџмента 
безбедношћу информација, ISO 50001 Систем 
менаџмента енергијом, као и ISO 39001 Систем 
управљања безбедношћу друмског саобраћаја, 
неке су од тема са манифестације.

У наредном периоду, Тим Центра за ИСМ се, 

на основу Годишњег плана аудита, припрема 
за интерну проверу интегрисаних система 
менаџмента у свим саобраћајним погонима и 
организационим јединицама ЈКП ГСП „Београд’’, у 
сарадњи са свим сертификованим проверавачима 
нашег предузећа. Две неусаглашености утврђене 
приликом претходне интерне провере, од којих 
је једна за QМS – OJ ”Корпоративна безбедност”, 
а друга за ЕМS – у СП „Земун“, успешно су 
отклоњене.

Интерна провера биће одржана у другој 
половини децембра текуће године. Затим следе 
припреме за екстерну – Прву надзорну проверу 
система менаџмента квалитетом, система 
менаџмента животном средином и система 
управљања заштитом здравља и безбедношћу 
на раду у складу са захтевима ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018, која нам следи 
у јануару 2023. године од стране међународно 
признатог сeртификaциoног тела JUQS. 

Ивана Дамљановић, мастер инж. орг. наука
менаџер Центра за ИСМ

представник руководства за ИСМ

Светски дани квалитета, припреме за аудите
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СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ЈКП ГСП „БЕОГРАД“

Социјални дијалог у пуном 
капацитету

У протеклом периоду, постојало је тромесечно 
затишје након формирања градске власти, а 

затим је градоначелник Београда, Александар Шапић, 
овластио  Борка Милосављевића да оформи и покрене 
социјални дијалог са репрезентативним синдикатима. 
Након тога је, у Скупштини града Београда, са 
Предрагом Лукићем, градским секретаром за јавни 
превоз, и Зораном Шарцем в.д. директорa ГСП-а, 
одржан састанак који је био врло коректан, и где 
смо закључили да су поједини неспоразуми настали 
захваљујући дезинформацијама које су проистекле 
услед недостатка комуникације.

Када причамо о повећању зараде, оно што је 
прошле године колективним уговором потписано, 
сада долази до пуног изражаја и показује се значај 
везивања за минималну зараду. Тако да сваки 
запослени у комуналном систему Београда може 
очекивати повећање основне зараде у износу од 
14,3 процента. Оно што нам предстоји је борба за 

запослене на радном месту возача, као и запослене 
у одржавању. За возаче су планирана додатна 
повећања како би се исправиле одређене неправде, 
јер им се мора обезбедити 30% бонуса на дан када 
раде прековремено, као и да им се плате топли оброк 
и минули рад за тај дан. То исто мора да се обезбеди 
и за раднике одржавања, уз додатно повећање бонуса 
за минимум још 5%, што ће све бити анексирано кроз 
нови колективни уговор. Такође, требало би да се рад 
суботом вреднује као и рад недељом, јер су оба дана 
подједнако битна за породице наших запослених.

Сто нових аутобуса у нашем возном парку јесу 
велика ствар, али се не треба на томе зауставити. Од 
раније постоји обећање Града да ће наш возни парк  
сваке године бити обновљен са сто нових возила, 
тако да већ почетком наредне године очекујемо 
следеће расписивање тендера. За похвалу је и враћање 
неких послова Предузећу, као што је прање возила, 
и одређених послова у процесу одржавања, што 

свакако доприноси развоју и унапређењу ГСП-а, као 
и већем задовољству запослених.

Што се тиче оснивања јавног комуналног 
предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним 
превозом путника у главном граду - ЈКП „Наплата 
превозне услуге Београд” и најавом да би одређени 
број људи требало из ГСП-а да пређе у њега, о томе 
немамо никакве информације. Оно што знамо је да би 
200 људи из контроле и педесетак из администрације 
који су били запослени у Апексу, требало да пређу у 
ново предузеће. Такође, појавила се и информација 
да би из свих комуналних предузећа на нивоу града 
могао да се издвоји један број радника и тако попуни 

квота од 600 или 700 запослених, колико се најављује 
да би то предузеће требало да има. Када будемо 
знали више чињеница и располагали конкретним 
информацијама, на време ћемо обавестити наше 
запослене.

На крају, желео бих да похвалим тим који стоји 
иза Листа ГСП, на челу са главном и одговорном 
уредницом. Сматрам да би овако квалитетне новине 
требало да излазе и чешће, како би се на адекватан 
начин испратила сва дешавања у нашем предузећу.

Зоран Антић
председник СС ГСП “Београд” и потпредседник

СКБ (Синдиката комуналаца Београда)

У СП „Космај“, 17. 11. 2022. године, одржан је састанак репрезентативних синдиката, Самосталног 
синдиката ГСП „Београд“ и Синдиката ЗСС радника запослених у ГСП „Београд“, са в.д. директорa 
предузећа, г. Зораном Шарцем.

Састанку су присуствовали и Борко Милосављевић, овлашћено лице од стране градоначелника за 
социјални дијалог са репрезентативним синдикатима, и Предраг Лукић, градски секретар за јавни превоз. 
Били су присутни и Ненад Ивановић, извршни директор за саобраћај, потом Бојан Шљукић, извршни 
директор за аутобуски подсистем, Слободан Милић, извршни директор за људске ресурсе, Здравко 
Маринчић, члан Надзорног одбора Градског саобраћајног предузећа, и Добринка Јовановић, заменица 
директора СП „Космај“.

Поред руководства Самосталног синдиката ГСП „ Београд“ на челу са председником Зораном Антићем 
и руководства Синдиката ЗСС радника запослених у ГСП „Београд“ на челу са потпредседником Душаном 
Радошевићем, присуствовао је и Александар Радојевић, председник Синдиката комуналаца Београда и 
Србије.

Главне теме састанка биле су:
1. Повећање зарада за све запослене у ЈКП ГСП „Београд“ сходно важећем ПКУ за ГСП, а које би, на основу 

повећања минималне зараде у Републици Србији, за ЈКП ГСП „Београд“ требало да износи 14,3%.
2. Додатно повећање зарада за возаче и раднике одржавања и припреме за анекс ПКУ кроз који треба 
да се регулише плаћање прековременог рада возачима и радницима одржавања. Исто тако, у оквиру 
ове теме полемисало се о формирању петодневног распореда за возаче и о томе да се, након усвајања 
петодневног распореда, за шести радни дан возачи добровољно пријављују. 
3. Побољшање услова рада за раднике одржавања и пријем недостајућег броја радника у овај сектор.
4. Набавка нових 100 аутобуса - због пандемијске кризе, а потом и због обарања тендера није набављен 
ниједан нови аутобус. Ускоро се на улицама Београда очекује 100 нових аутобуса. Говорило се и о 
предстојећим набавкама нових возила и обнављању возног парка.

У уторак, 29.11.2022, одржан је први састанак са градоначелником  Београда Александром Шапићем.
Градоначелник је у вези са солидарном помоћи, дао налог својим службама да се преиспита могућност 
исплате истих и утицај такве исплате на буџет града Београда, па очекујемо брзо одговор. Ми остајемо на 
свом ставу да сви комуналци Београда, без обзира у ком предузећу раде исту требају да добију у једном 
дану. Надамо се да ће одговор бити у корист запослених, јер је и градоначелник недвосмислено имао 
позитиван став. 

У НОВОЈ 2023. ГОДИНИ, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМА И ЊИХОВИМ ПОРОДИЦАМА 
ЖЕЛИМО МНОГО ЗДРАВЉА И УСПЕХА НА ПРИВАТНОМ И ПОСЛОВНОМ ПЛАНУ. 
СРЕЋНИ БОЖИЋНИ И НОВОГОДИШЊИ ПРАЗНИЦИ.

САОПШТЕЊЕ
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