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ЗАПИСНИК
СА ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ
САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ЈКП ГСП „БЕОГРАД“
Дом синдиката

24. 12. 2014. год. у 10 ч.

Горан Брадић је отворио скупштину, захвалио се присутнима и пожелео срећу у раду. Представио је
Радно председништво – Горан Брадић, Саво Милојевић и Данило Ковачевић. Поздравио је уважене госте
Драгана Ристановића, директора за људске ресурсе ЈКП ГСП „Београд“, председника синдиката из Градске
чистоће, као и нашег секретара у синдикату комуналаца Београда.
Горан Брадић је делегатима поручио да изаберу најбољег и осврнуо се на период у коме је он са својим
тимом, 23-чланим Одбором, био на челу Синдиката. Рекао је да би требало да дођу нови људи, који ће
покушати да успоставе социјални дијалог са Оснивачем и поведу све запослене у борбу за њихова права.
Данило Ковачевић је позвао Верификациону комисију у саставу Жељко Нешковић, Јовица
Марковић, Раденко Буквић, да подели листиће члановима Скупштине.
Миломир Васковић из СП „Космај“ дао је сугестију да Председништво предочи делегатима дневни ред
Скупштине.
Горан Брадић је подсетио да су на дневном реду избори, да Верификациона комисија ради на
верификацији свих делегата, а да ће Изборна комисија у саставу Видоје Димић, Дејан Шундић, Ненад
Нешић, Драгутин Бојић, Жељко Николић, Љубинко Кнежевић и Драган Максимовић спровести
процедуру. Такође, позвао је све присутне да после завршеног рада дођу на радни ручак у „Чарапићев брест“.
Драган Ристановић, директор за људске ресурсе ЈКП ГСП „Београд“ захвалио се руководству
Синдиката на изузетној сарадњи. Рекао је да је иза нас тежак период, у коме смо тешке одлуке (као што је
осмочасовно радно време) донели заједнички. Нагласио је да је улога синдиката веома битна, посебно у
разговорима са Оснивачем. Изразио је жељу да заједно делујемо и у будућности, без обзира ко буде изабран.
Рекао је да су кандидати добри и свима пожелео срећу и успех.
Изборној скупштини су се затим обратили кандидати и представили свој програм и стратегију
деловања Синдиката у наредном периоду – Зоран Антић, Горан Брадић (повукао кандидатуру),
Слободан Јованчевић (повукао кандидатуру), Симо Поповић, Александар Радојевић, Миленко
Вишковић.
Горан Брадић је известио присутне да се Скупштини придружио и председник комуналаца Србије, мр
Милан Грујић, као и председник синдиката „Погребних услуга“.
Жељко Нешковић, председник верификационе комисије, известио је присутне да су сви делегати
са правом гласа присутни, њих 83.
Мр Милан Грујић је рекао да је година иза нас била изузетно тешка и да је много закона, штетних по
интересе комуналних радника, донето у претходном периоду. Својим највећим неуспехом сматра то што је
делатност коју је ГСП више од 100 година вршило отуђена, а показало се да је једини циљ био да отуђена
власт део новца, око 100 милиона евра, стави у свој џеп. Нагласио је да је сада преломни тренутак и да ће се
трудити да вратимо делатности у ГСП. Известио је присутне да је Београд први у Србији успео да потпише

један „изузетно квалитетан“ колективни уговор. „Морамо да верујемо једни другима. Морамо се борити за
сваког радника. Желим вам пуно здравља. Од славља оно што вам буде најдраже, да сачувате оно што
имате, а да стекнете оно што немате. Да би то остварили требаће вам срце лавље што ћемо га заједно
делити.“
Спасоје Пејовић је подсетио да су чланови замајац, а да су изабрани променљива категорија. Рекао је
да је у последња три месеца вођен „врло тежак“ социјални дијалог са Оснивачем, да смо успели да сачувамо
минимална права и да је колективни уговор потписан пре три дана. Изразио је оптимизам и рекао да ће ГСП
имати приоритет када је у питању буџет Скупштине града. „Комисија која ће пратити колективни уговор на
нивоу града, биће задужена да за 6 месеци нађе нове параметре како да се поправе зараде за оне који су
угрожени – обећавам да ће се то радити веома студиозно.“
Љубинко Кнежевић је прозвао председнике подружница и делегате, којима су подељени гласачки
листићи. Подсетио је да ће гласање бити тајно, као и да се на листићу за представнике за статутарни одбор
заокружују три, а за надзорни одбор пет кандидата.
У 11:45, гласање у првом кругу је почело, а завршило се сат времена касније. Изборна комисија се
затим повукла да преброји гласове и након бројања саопштила да ни један кандидат није добио
натполовичну већину, а да су у други круг прошли Зоран Антић и Александар Радојевић.
Резултати гласања у првом кругу
1. Зоран Антић – 31
2. Симо Поповић – 3
3. Александар Радојевић – 30
4. Миленко Вишковић – 18
(1 неважећи листић)
У 14:15 почело је гласање у другом кругу.
НАКОН ПРЕБРОЈАНИХ ГЛАСОВА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЈЕ САОПШТИЛА ДА ЈЕ ЗА
ПРЕДСЕДНИКА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ЈКП ГСП „БЕОГРАД“ ИЗАБРАН КАНДИДАТ
ЗОРАН АНТИЋ.
Резултати гласања у другом кругу
1. Зоран Антић – 49
2. Александар Радојевић – 33
(1 листић није употребљен
– делегат из СП „УПУТ“)
ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ У СТАТУТАРНОМ ОДБОРУ СИНДИКАТА ИЗАБРАНИ СУ РАСТКО
СТЕВИЋ, НЕНАД СТОШИЋ И АЛЕКСАНДАР МИЛОШЕВИЋ.
ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ У НАДЗОРНОМ ОДБОРУ СИНДИКАТА ИЗАБРАНИ СУ ГОРАН
ТРИШИЋ, ДРАГАН МИЉКОВИЋ, ЖЕЉКО НИКОЛИЋ, НАТАЛИЈА ГАЈТАШ И РАДЕ
МАРКОВИЋ.
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