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ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА
Према Плану активности Удружења саобраћаја и телекомуникација за 2014. годину,
остварене су значајне активности у сарадњи са привредним друштвима, јавним
предузећима и надлежним институцијама града и Републике Србије.
Посебно су инициране активности на одрживом развоју који треба да обезбеди
економичност, ефикасност, безбедност, еколошку прихватљивост, иновативност и
конкурентност саобраћајног система.
1. АКТИВНОСТИ
СА
ПРИВРЕДНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ИНСТИТУЦИЈАМА

ДРУШТВИМА,

ЈАВНИМ

 Разматрање актуелних тема и активности за рад привредних друштава и
јавних предузећа
 Колегијуми Привредне коморе Београда у вези актуелних питања рада
 Састанци са предсавницима ГСП-а везано за актуелна питања рада и
пословања у обезбеђењу превоза путника и функционисању јавног превоза
 Контакти са директорима привредних друштава и јавних предузећа
 Одржавање седница Надзорног одбора ГСП-а Београд
 Састанак са директором ГСП-а и представницима Града
 Припрема предлога актуелних тема из саобраћаја за активности са
привредницима и и надлежним институцијама
 Састанак са стручним службама ГСП-а везано за план одрживог рада и
развоја
 Стални контакти, посете и разговори са представницима привредних
друштава око актуелних тема рада и пословања
 Учешће на састанку са Министром грађевине,саобраћаја и инфраструктуре
 Учешће на сарадњи са Општином Љиг везано за актуелне теме
 Састанак са представницима Привременог органа града и руководством
ГСП Београд везано за актуелна питања
 Састанак са представницима БАС-а везано за актуелно стање и предлоге
решења
 Састанак у ЈКП ГСП везано за актуелне теме и припрема за Надзорни одбор
 Учешће на Управном одбору Привредне коморе Београда
 Седница Одбора директора БАС-а везано за актуелно стање
 Седница Надзорног одбора ЈКП ГСП-а везано за периодичне извештаје,
одлуке и закључке
 Састанак са представницима привременог органа града везано за јавни
превоз
 Састанак у ГСП-у око актуелних тема и финансијског стања везано за
рационалност и продужење радног времена
 Разговори са представницима привредних друштава и предузећа
 Састанак са директорима ПТТ Србија
 Сарадња са привредним друштвима и јавним предузећима везано за
програме активности и сарадња са Удружењима Привредне коморе
Београда

 Седница Надзорног одбора ЈКП ГСП-а везана за доношење одређених
Правилника, Закона и Одлука које доприносе раду и пословању
 Разговор са директором ГСП-а око стања и финансијских обавеза
 Састанак у Министарству грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре са
државним секретаром везано за актуелне теме сарадње
 По позиву састанак са представницима Привременог органа Града и ЈКП
ГСП везано за стање и мере у ЈКП ГСП
 Учешће на свечаном потписивању Спопразума Привредне коморе Београда
и Универзитета у Београду
 Редовне седнице Надзорног одбора везана за средњорочни план рада,
извештаја директора о стању и активности у ГСП-у и извештаја радних
група за попис имовине и информација о спровођењу Правилника о
донацијама
 Посета и разговори о сарадњи са извршним директором Аеродрома
"Никола Тесла"
 Састанак у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
везано за заједничке активности и припреми програма
 Састанак са градоначелником Др Синишом Малим око актуелних тема из
јавног саобраћаја
 По позиву Састанак са представником БИА везано за сарадњу у ЈКП ГСП
 Седница Скупштине АД Београдске аутобуске станице
 Састанак са представником Министарства унутрашњих послова
 Састанак са Државним секретаром Министарства грађевинарства,
саобраћаја иинфраструктуре везано за заједнички састанак око Дунавске
стратегије
 По захтеву директора Транспортшпеда организован одлазак и састанак са
извршним директором Аеродрома Никола Тесла
 Састанак са директором ГСП-а и стручним службама везано за одређена
решења и одлуке
 Састанак са представницима ДХЛ-а везано за сарадњу
 Седница Скупштине Привредне коморе Београда
 Састанак са директором и менаџментом ЈКП ГСП-а
 Састанак са директором БАС-а и чланом одбора директора
 Састанак са директором ЈКП ГСП-а и директорима за логистику
 Састанак са председником Комисије Скупштине града Београда
 Састанак са Секретаром , помоћником секретара за саобраћај Скупштине
града
 Састанак у Београдском железничком чвору, Државним секретаром и
саветником Минстарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 Састанак са директорима Атомик плус и Еурошпед
 Састанци са представницима Телекома о заједничкој сарадњи
 Састанак са председником Групације ауто школа везано за спровођење
Закона о безбедности саобраћаја
 Састанак са директором и председником НО ГСП-а
 Састанак са председницима Министарства, ЈП Путеви Србије и ГСП-а

 Седница Одбора Удружења саобраћаја и телекомуникација везано за
актуелне теме
 Састанак у ГСП-у са директором везано за финансијско стање и планиране
активности
 Састанак са генералним директором БАС-а и представником Ниш експреса
везано за актуелно стање
2. САРАДЊА НА ПРОЈЕКТИМА И ПРОГРАМИМА РАЗВОЈА
 Састанак у ГСП-у и Скупштини града у вези плана рада и активности
 Припрема за састанак везано за нове програме Закона о безбедности
саобраћаја
 Припрема нових тема за разговор са представницима Министарства и града
 Припрема и учешће у програму и пројекту који доприносе побољшању
саобраћаја у граду и Репубчици Србији
 Припрема за спровођење програма активности Удружења саобраћаја и
телекомуникација
 Консултативни састанак Надзорног одбора у ГСП-у везано за одређене
програме и пројекте
 Учешће на Савету за безбедност саобраћаја
 Активности на реализацији програма Развојног Интермодалног центра у
Привредној комори Београда
 По предлогу и захтеву пријем и разговори са представницима одређених
привредних друштава и јавних предузећа везано за пројекте и програме
развоја
3. МЕЂУНАРОДНЕ ПРИВРЕДНО – ПОСЛОВНЕ САРАДЊЕ









Учешће на састанку са делегацијом Амбасаде САД
Учешће на састанку привредника и представника Амбасаде Холандије
Састанак у ЈП Железнице Србије са Конеском делегацијом
Учешће на састанку са представницима Јужноафричке Републике
Учешће на међународној конференцији о безбедности саобраћаја
Учешће у разговорима са привредном делегацијом из Немачке
Састанак са представницима за саобраћај СНС
Учешће на међународном скупу у организацији градског Савета за
безбедност саобраћаја
 Међународна конференција о водном саобраћају -Лука Констанза,Румунија
 Присуство Међународној конферецији о безбедности саобраћаја
 Учешће на међународном форуму "ТАЛАС" нових иницијатива за развој
водног транспорта
4. СТРУЧНО – ПРИВРЕДНЕ
РАЗМЕНА ИСКУСТВА

АКТИВНОСТИ,

УСАВРШАВАЊЕ

 Учешће на седници Малих и средњих предузећа
 Састанак са представницима синдиката ГСП-а везано за стање и положај
запослених у ЈКП ГСП и подршке по одређеним питањима

И

 Састанак Градског Савета yа беyбедност саобраћаја везано за пројекте који
доприносе побољшању безбедности саобраћаја у граду
 Учешће на стручно привредном скупу о примени Закона о безбедности
саобраћаја
 Састанак о медисјким активностима Привредне коморе Београда
 Учешће на скупу о сивој економији у Привредној комори Београда
 Сарадња са предузећима из области саобраћаја
 Припрема Програма активности Удружења за одређени период рада
 Договори са представницима привредних друштава и јавних предузећа
везано за актуелне теме
 Управни одбор Српског друштва за путеве
 Консултативни састанак са Надзорним одбором, стручним службама и в.д.
директорм ЈКП ГСП
 Учешће на састанку Привредне коморе Србије-Групације за друмски
саобраћај
 Састанак Удружења саобраћаја и телекомуникиација поводом актуелне теме
 Састанак са менаџментом ГСП-а и приореме за Надзорни одбор
 По захтеву града одржавање седнице Надзорног одбора ГСП-а
 Састанак са Републичком Агенцијом за просторно планирање
 Састанак са Државним секретаром Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре везано за актуелне теме из саобраћаја
 Контакти са чланицама у угроженим деловима града због водене стихије
 По позиву учешће на Седници Управног одбора Српског друштва за путеве
 Учешће у градском Савету за безбедност саобраћаја везано за доношење
одлука које доприносе реализацији плана
 Међународни Конгрес о путевима и транспорту
 Присуство додели годишњих награда Привредне коморе Београда
 По позиву учешће на 10.Европском правном и политичком форуму који се
организује са Министарством правде и ГИЗ програмом
 На основу позива и сарадње са компанијом НАУЕ Организован стручно
привредни скуп
 Састанак са директором Високе железничке школе и Саобраћајног
факултета универзитета у Београду
 Састанак са представницима ГСП-а
 Састанак на Саобраћјном факултету везано за Програм рада
 Прирема података за сарадњу са привредним друштвима и јавним
предузећима
 Учешће на Скупштини Српског друштва за путеве ВИА-ВИТА
 По позиву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфратсруктуре
састанак у ПКС
 Учешће на састанку Друштва српских домаћина везано за реализацију
Плана активности
 Учешће на седници Управног одбора Српског друштва за путеве
 Присуство Крсној слави и Дану ЈКП ГСП

