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На основу члана 43. Статута Самосталног синдиката запослених у банкама, 
осигуравајућим друштвима и другим финансијским организацијама Србије, а на 
предлог Статутарног одбора, Републички одбор Самосталног синдиката 
запослених у банкама, осигуравајућим друштвима и другим финансијским 
организацијама Србије, на седници одржаној 09.09.2009.год., донео је: 
 
 
 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА САМОСТАЛНОГ 
СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У БАНКАМА, ОСИГУРАВАЈУЋИМ  
ДРУШТВИМА И ДРУГИМ ФИНАНСИЈСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

СРБИЈЕ 
 
 
 

Члан 1. 
 

  У члану 2. бришу се ставови 2. и 3. 
 
 

Члан 2. 
 

  У члану 14. брише се став 6., а додаје се нови став 6. који гласи: 
„Одлуку о формирању синдикалне организације у предузећу у којем запослени 
нису били учлањени у синдикат, доноси иницијативни одбор, органи самосталног 
синдиката на територији или Републички одбор“. 
  У зависности од броја чланова, у предузећу се може именовати 
повереништво или повереник. 
 

Члан 3. 
 

  У члану 14. додаје се нови став 7. који гласи: „запослени из члана 2. 
овог Статута, ако у предузећу није формирана синдикална организација, 
именовано повереништво или повереник, може се индивидуално учланити у 
Самостални синдикат". 
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Члан 4. 
 

  У ставу 3. члана 20. реч „четири“ замењује се речју „пет“. 
  У ставу 6. члана 20. реч „четири“ замењује се речју „пет“. 
 
 

Члан 5. 
 

  Члан 30. мења се и гласи:  
   

 Избор чланова органа и носиоца функција на свим нивоима организовања и 
деловања СС БОФОС, врши се тајним гласањем , по правилу, од више кандидата . 
             Изузетно, за носиоце функција, уколико није предложено више кандидата 
избор се врши од једног кандидата. 
            Сваки предложени кандидат  дужан је да се изјасни о прихватању 
кандидатуре, потписивањем Изјаве о прихватању кандидатуре – чиме стиче право 
да буде на кандидатској листи.   
            Кандидати за носиоце најодговорнијих функција могу бити само на једној 
кандидатској листи. 
 Листа кандидата утврђују се по азбучном реду презимена и имена 
кандидата.  
             Уколико је утврђено више кандидата, изабран је онај кандидат који добије 
више од половине гласова присутних чланова органа или организације. 
             За кандидате који нису добили потребан број гласова из става 6.овог 
члана, спроводи се други круг гласања. 
             За други круг гласања утврђују се кандидати који су у првом кругу добили 
највећи број гласова, и то за једног кандидата више од броја који се бира. 
             У другом кругу изабрани су кандидати који добију највећи број 
гласова.Када у другом кругу гласања два или више кандидата добију исти број 
гласова, изабран је кандидат који се по редоследу на гласачком листићу налази 
први. 
             Ако је на листи утврђен један кандидат, изабран је ако добије више од 
половине гласова укупног броја чланова органа или организације. 
Уколико утврђени кандидат не добије потребну већину из става 10. овог члана, 
избори се понављају са више кандидата. 
 
 

Члан 6. 
 

  Члан 31. се брише. 
 
 

Члан 7. 
 

  Став 2. члана 38. мења се и гласи: „Синдикална организација и органи 
Самосталног синдиката пуноважно раде ако седници присуствује више од 
половине чланова, а одлуке се доносе већином гласова присутних.“ 
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Члан 8. 

 
  Став 5. члана 41. мења се и гласи: „ Распоређивање чланарине врши 
се према одредбама Статута Савеза Самосталних синдиката Србије“. 
 

Члан 9. 
 

  Ова Одлука ступа на снагу и примењује се осмог дана од дана 
усвајања, изузев одредби о трајању мандата, које се примењују за наредни 
мандатни период. 
 
               ПРЕДСЕДНИК 
      САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА 
      ЗАПОСЛЕНИХ У БАНКАМА, 
      ОСИГУРАВАЈУЋИМ ДРУШТВИМА 
      И ДРУГИМ ФИНАНСИЈСКИМ 
      ОРГАНИЗАЦИЈАМА СРБИЈЕ 
 
                          Мара Ердељ 
 


