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ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ
Постојеће друштвено-економско стање, услови и динамичне промене, захтевају
нове приступе у решавању одређених значајних питања за одрживи развој саобраћаја
и телекомуникација на простору града и Републике Србије.
За планирани одрживи развој саобраћајног система Града и Републике Србије
предстоје подухвати који су везани за структурне промене и примену иновираних
планова и програма развоја, прилагођени новим условима рада и пословања.
При заједничком решавање одређених значајних питања и стварању оптималног
одрживог развоја саобраћаја и телекомуникација предложен је:
План активности Удружења саобраћаја и телекомуникација за 2015. годину који је
од значаја за привредна друштва, јавна предузећа, стручне и управне институције
Града и Републике Србије.
 Побољшање сарадње са представницима Града и Републике Србије на решавању
постојећих питања, одрживом развоју, остварењу конкурентности и квалитетна
услуга саобраћаја и телекомуникација.
 Предлагање и примена нових законских решења у области саобраћајног и
телекомуникационог система усклађених са прописима Европске уније.
 Нови приступ сарадње са привредним друштвима, јавним предузећима,
институцијама на подухватима који обезбеђују ефикасност,
економичност,заштиту околине, безбедност саобраћаја и одрживи развој
конкурентност, квалитет, иновације саобраћајног система,...
 Стварање нових могућности и потенцијала развоја саобраћаја а посебно
активности на развоју Интермодалног транспорта, Интермодалног развојног
центра-одрживе активности интеграције у Привредној комори Београда
 Сарадња на разматрању и изради пројеката и програма за превозна средстава,
опрему, инфраструктуру,телематику (ИТС),... .
 Наставак сарадње у планирању и примени праваца дугорочног развоја градско приградског, међуградског и међународног превоза путника на путничким и
робним терминалима.
 Посебно ангажовање на спровођењу Програма мера за стабилизацију и
консолидацију ЈКП ГСП Београд са пројекцијом прилива и одлива средстава
 Наставак сарадње са Министарством грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, Градом , привредним друштвима и јавним предузећима у
подухватима за побољшање рада и модернизацију саобраћајног система.
 Учешће у изради програма истраживања и реализацији сити логистике на
простору града
 Учешће у Програму Град на води са аспекта обезбеђења услова за реализацију и
функционисање саобраћајног система

 Учешће у Програму изградњу институционалних капацитета за умрежавање
метрополитенских подручја доњег Подунавља-нови модел управљања за сарадњу
 Сарадња за потпуније укључење железнице у систем јавног превоза путника у
Београду и на другим значајним развоја железничког чвора у Београду.
 Сарадња са привредним друштвима, институцијама на решавању постојећих
питања и развоју водног саобраћајног система за стварање услова превоз
путника и робе
 Наставак активности са представницима минстарства и привреде на теме и
програме из области саобраћаја који доприносе и основним циљевима развоја
Стратегије Дунавског региона
 Сарадња на постојећим питањима и развоју актуелних програма ваздушног
саобраћаја и комплекса Аеродрома „Никола Тесла“ за различите потребе
путничког, робног превоза, инфраструктуре и других услуга нових корисника
 Сарадња на постојећим питањима и развоја поштанског саобраћаја,
презентацији нових услуга и другим значајним активностима.
 Сарадња на питањима и развоју нових планова и програма телекомуникација који
отварају нове могућности и услуге.
 Сарадња са надлежним институцијама и привредним друштвима у новим
приступима за смањење сиве економије а посебно у области превоза путника,
робе и услуга у саобраћају и телекомуникацијама.
 Сарадња са представницима министарстава, Агенције за безбедност саобраћаја на
путевима, Савета за безбедност саобраћаја у граду Београду и привреде на
примени и побољшању решења у Закону о безбедности саобраћаја на путевима и
Правилницима .
 За пружање нових логистичких услуга и умрежавања потенцијалних корисника,
примени фазне имплементација Интермодалног развојног центра у Удружењу
саобраћаја и телекомуникација.
 Стварање услова за формирање базе капацитета за превоз путника, робе и
складиштења са услугама и логистиком.
 Побољшање услова и активности за професионално оспособљавање менаџера и
возача у националном и међународном превозу путника и терета и издавање
одговарајућих сертификата.
 Сарадња и активности са новим програмима развоја за унапређење знања и
вештина у безбедности саобраћаја.
 Учешће у разматрању решења програма и пројеката просторног развоја града
вазана за: паркирање, терминале за путнике и робу, марине и укључења
заинтересованих националних и међународних инвеститора.
 Примена програма за енергетску рационалност , ефикасност и заштита животне
средине у јавним предузећима, привредним друштвима и институцијама
саобраћаја и телекомуникација
 Сарадња у припреми и проналажењу финансијских институција, фондова и
партнера за реализацију пројеката и програма у саобраћају и
телекомуникацијама.
 У сарадњи са Министарством финансија -Управом царине и привредним
друштвима спроводиће активности на побољшању логистичко шпедитерских
услуга и унапређењу Законске регулативе за царињење робе.

 Наставак сарадње са привредним друштвима, јавним предузећима и
институцијама система на структурном прилагођавању, реорганизацији и
активностима за побољшање рада и пословања Привредне коморе Београда.
 Сарадња са привредним коморама и институцијама на националном и
међународном нивоу у размени знања и искуства од значаја за јавна предузећа,
привредна друштва и саобраћајне системе.
 Сарадња са научно-стручним институцијама, факултетима и високим школама на
стручној размени знања и искуства, решавању привредних питања и развоју
нових програма за јавна предузећа,привредна друштва,организације и
саобраћајне системе.
 Активности на иновирању стручног знања и искуства за побољшање рада и
пословања привредних друштава, јавних предузећа, организација и целог
саобраћајног система.
 Учешће на националним и међународним стручним скуповима и форумима који
су од значаја за привреду и друштво, а посебно за област саобраћаја и
телекомуникација.
 Припрема и одржавање седница, стручно- привредних скупова, радионица и
презентација одређених тема везаних за побољшање стања и развој процеса и
система у области саобраћаја и телекомуникација.
 Разматрање и предлагање нових чланова Одбора,Скупштине и Савета у
Привредној комори Београда
 ........
План активности за 2015. годину Удружења саобраћаја и телекомуникација
Привредне коморе Београда представља саставни део постојећих друштвеноекономских услова,нове потребе и потенцијале за нови концепт рада, пословања
и одрживог развоја града Београда и Републике Србије.

