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ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
Најважније теме састанка руководства Синдикалне организације ГСП
„Београд“ – Савез самосталних синдиката Србије са господином Борком
Милосављевићем, помоћником градоначелника Београда за комунални систем,
одржаном 20. маја 2015. године биле су ЗАРАДЕ, УСЛОВИ РАДА И РЕЗЕРВНИ
ДЕЛОВИ.
Милосављевић је истакао да је свестан да је ГСП системски уништаван и да је
због тога у ситуацији каквој јесте. Нагласио је да Град разуме незадовољство запослених
и Синдиката који их представља.
На основу инсистирања Синдикалне организације ГСП „Београд“ – Савез
самосталних синдиката Србије договорено је:
1. Да се у периоду 4-6. јун реализује посета господина Милосављевића ОЈ
„Централни ремонт“ и СП „Космај“, која је договорена 11. марта;
2. Најкасније до прве половине јуна, ГСП ће посетити градоначелник,
господин Синиша Мали, са сарадницима и одржати састанак са репрезентативним
синдикатима и руководством Предузећа;
3. Истакли смо да је незадовољство запослених огромно и да га више не можемо
амортизовати, те да постоји реална могућност да њих неко други, радикалним
методама, поведе у погрешном правцу, што никоме не би одговарало. Једина могућа
опција јесте да Град са нама, као легитимним представницима запослених, договори
реалне кораке који би макар делимично задовољили запослене у Предузећу у овом
тренутку. С тим у вези, договорено је повећање зарада у фазама за запослене у
ЈКП ГСП „Београд“, између осталог и зато што имају најмање плате, а раде
најсложеније послове у комуналном систему Београда. У првој фази, неће се
смањивати маса за зараде иако је то било планирано због свих оних који ће из ГСП
отићи по социјалном програму, 140 запослених на привремено-повременим пословима
и око 100 запослених који ће из ГСП отићи у пензију до краја године. Задовољни смо
што смо на састанку чули да градски челници сматрају да су основним извршиоцима
посла веома мале зараде и да се требају повећати. Ово је тренутно једини начин да нам
Оснивач изађе у сусрет, а у буџету за 2016. годину планира се и повећање масе за
зараде. Оно на чему инсистирамо и чему тежимо јесте повећање зарада 20-30%;
4. Што се резервних делова тиче, истакли смо да се не може чекати следећа
година, да су примена Закона о јавним набавкама и прецизно планирање набавки
проблематични за предузеће какво је ЈКП ГСП „Београд“, те да Град мора да хитно
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пронађе средства за набавку делова како би саобраћај нормално функционисао
и у летњем периоду, а посебно у периоду од 1. септембра, са чиме су се представници
Оснивача сложили;
5. Када се говорило о условима рада, ХТЗ опреми, алату и другим бројним
проблемима, замолили смо господина Милосављевића да још једном прочита
Извештај о затеченом стању у СП/ОЈ ЈКП ГСП „Београд“ који смо му уручили
приликом његове посете Предузећу. Помоћник градоначелника је рекао да га је
детаљно прочитао и да заједно са господином Синишом Малим тражи адекватна
решења. Такође је нагласио да ће Оснивач у ГСП упутити интерну ревизију као
помоћ Служби финансија приликом обрачуна зарада и као контролу исплате
одобрене масе, након чега ће сваком запосленом бити јасно како се обрачунавају
зараде;
6. Оснивач је поред предвиђене динамике исплате јубиларних награда (две
заостале јубиларне награде у месецу) предвидео и још две ванредне исплате у току
јуна месеца.
Закључено је такође да је Град одобрио социјални програм који је у овом
тренутку изузетно повољан по запослен; најављена је набавка 80 нових возила за
следећу годину; договорени су састанци Секретаријата за саобраћај, Дирекције за јавни
превоз и наше делегације и, с тим у вези, нагласили смо да ГСП беспрекорно обавља
све послове у кризним ситуацијама, као што је била она када је систем ОКЦ ДЈП пао
и када је Диспечерски центар скоро 24 часа рутински управљао комплетним
саобраћајем у Београду.
У свим даљим разговорима у вези са планом пословања, обновом возног парка,
набавком резервних делова и инфраструктурним пројектима учествоваће и
синдикати, а на основу тога тражено је од господина Милосављевића да Скупштина
града достави своје мишљење и став у вези са питањем како види утицај синдиката у
формирању Плана пословања Предузећа.
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