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                                                 ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА 
 
 
2005 / 2006  су године изборних активности на свим нивоима синдикалног организовања у 
оквиру Савеза самосталних синдиката Србије. 
Републички одбор, односно Председништво Републичког одбора СС БОФОС је донело 
одговарајуће одлуке о спровођењу избора, како у синдикалним организацијама својих 
чланица тако и zа Покрајински и Републички ниво. 
Избори у синдикалним организацијама завршавају ових дана. Изборна скупштина за 
председника, секретара и чланове Покрајинског одбора СС БОФОС обавиће се до краја 
фебруара, а изборна Скупштина за избор председника, секретара, чланове Републичког 
одбора, Надзорног и Статутарног одбора СС БОФОС заказана је за 31. март. 
 
Организовање и спровођење избора је деликатан, озбиљан, одговоран и обиман посао тако да  
нам узима много времена. 
 
Истовремено се настављ процес приватизације у финансијском сектору . 
 
Што се тиче наших чланица на које се тај процес односи, ситуација је следећа: 
 
ЕРСТЕ-НОВОСАДСКА БАНКА 
 
Новосадска банка је од 01. јануара променила име у Ерсте банка. 
У току су веома опсежни послови реконструкције пословања, пословних процедура, увођења 
нове организације и систематизације . 
Почетком године је објављена понуда ѕапосленима за добровољно напуштање банке. Циљна 
група су они радници којима недостаје до 5 година до пензије и они радници чија се радна 
места укидају. Обзиром на чињеницу да је синдикат новосадске банке уз помоћ БОФОСа, 
већ раније закључио добар колективни уговор који у себи садржи одличан социјални 
програм, пре свега прилично високе отпремнине за оне који напуштају банку, на понуђени 
оглас се пријавило много више радника од броја којег је послодавац предвидео. 
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Они који су се определили да наставе са радом, раде много више него раније. 
Нови послодавац до сада није уопште повећавао зараде ( више од пола године без обзира на 
инфлацију ), с тим што је то обећао учинити почетком следећег месеца у висини од 20 % 
повећања. 
 
Нови послодавац, за сада, поштује Колективцни уговор и комуницира са Синдикатом. 
У тој синдикалној организацији се касни са изборима због напред наведене ситуације. 
Председник синдикалне организације је Љубомир Јовановић. 
 
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 
 
Тендер за продају банке расписан је прошлог септембра. На тендер се јавило 11 
финансијских институција из Европе и све су испуњавале услов за улазак на двостепени 
тендер. 
Ускоро треба да се сазнају резултати првог степена тендера, када ћемо знати које европске 
банке настављају да се надмећу у другом кругу. 
 
У банци постоји прилично добар Колективни уговор којег синдикат уз помоћ БОФОСа 
покушава у неким елементима још поправити пре продаје Банке. 
Послодавац је у обавези да повећава зараде сваки месец у складу са растом трошкова живота, 
а од 01. јануара смо успели и реално да повећамо зараде још за 13,5%. 
 
Припремили смо и нацрт новог Колективног уговора који је у неким елементима бољи од 
претходног. Покушавамо да утичемо на послодавца да прихвати нека понуђена решења пре 
продаје Банке, али за сада немамо успеха. Истрајаћемо у настојању да постигнемо још боља 
решења за оне раднике којима ће нови власник евентуално понудити да добровољно напусте 
Банку. 
Осим тога предлажемо да послодавац почне да уплаћује допринос за добровољно пензијско 
и допунско здравствено осигурање, а што до сада нисмо имали. 
 
У конференцији синдикалних организација су извршени избори и за председника је поново 
изабран Владислав Јевтовић. 
 
 
ДДОР ОСИГУРАЊЕ 
 
Компанија се припрема за приватизацију. У току је избор приватизационог саветника. 
 
Синдикат је у јулу прошле године закључио нови Колективни уговор који садржи одлична 
решења за случај технолошког вишка или понуде за добровољно напуштање компаније као и 
нека друга боља решења него у претходном колективном уговору. Зараде су добре и редовно 
се усклађују тако да ту немамо , за сада, никаквих проблема. 
 
Председник конференције синдикалних организација  је  Пера Божић. 
 
 
______________________________________________________________ 
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Дакле, колективно преговарање на нивоу компаније функционише добро и код других наших 
чланица. 
За сада немамо неки посебан Социјални проглам за случај технолошког вишка, већ имамо 
нека решења уграђена у Колективне уговоре наших чланица. Волели бисмо када би добили 
неки узорак доброг социјалног програма који је већ у пракси других земаља проверен. 
 
Оно што још није добро јесте чињеница да у Србији немамо потписан Општи колективни 
уговор, а исто тако колективно преговарање на гранском нивоу не функционише због 
непостојања удружења послодаваца. 
 
СС БОФОС има припремљен текст Гранског колективног уговора , али нема с ким да 
преговара. 
Наиме, Удружење Банака и других финансијских организација и Удружење осигуравача 
Србије су пословна удружења, а не удружења послодаваца. 
Да би то постали морају се поново удружити на новим принципима и регистровати код 
Министарства за рад, али за сада већина банака, осигуравајућих друштава и других 
финансијских организација то не жели да уради.  
Сада смо у ситуацији да проблем незаштићености оних радника у финансијском сектору који 
нису синдикално организоваби у својој организацији, постаје још већи јер , осим што немају 
свој колективни уговор сада не постоји ни могућност да им се пружи заштита преко гранског 
колективног уговора који, када се закључи, обавезује све послодавце који су учлањени у 
репрезентативно удружење послодаваца . То и јесте разлог због којег се не жели формирати 
репрезентативно удужење послодаваца у финансијском сектору.  
Сам СС БОФОС нема проблем за своје чланице јер смо код свих закључили добре 
појединачне колективне уговоре, али имамо проблем што не можемо остварити своју мисију 
заштите свих запослених у грани преко гранског колективног уговора. 
Због свега наведеног смо се и обратили за помоћ да Светска федерација службеника својим 
препорукама покуша утицати на то да менаџмент у приватним банкама дозволи да запослене 
синдикално организујемо и да покуша да, заједно са нама, утиче на то да приволи 
послодавце да формирају удружење послодаваца као социјалног партнера синдикату у 
финансијском сектору. 
Ми планирамо такву једну Резолуцију да усвојимо и на нашој Скупштини крајем марта, а у 
плану нам је и организовање Конференције за штампу на ту тему. 
 
Значајна активност која траје већ неколико месеци и на коју смо утрошили доста енергије, 
јесте израда веб сајта. Иако смо свесни чињенице да увек све може бити боље, ми смо ипак 
поносни на оно што смо урадили. Садржај на српском језику је далеко богатији од онога на 
енглеском језику, али верујем да није потребно објашњавати разлоге. 
Планирамо припрему издавања електронских новина, што ће, надамо се, додатно побољшати 
нашу комуникацију са чланством каои њихову информисаност. Средства за израду сајта, 
хардвер , софтвер и електронске новине добили смо посредством ЦНВ и веома смо захвални. 
 
Овом приликом желим да истакнем да је до сада наш једини спонзор и донатор био дански 
синдикат ДКФ који нам је поклонио видео бим, ДВД плејер и исфинансирао и одржао два  
изванредна семинара. 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 
                         
 
У току су и почетне припреме сусрета наших чланова, познатог под називом БОФОСИЈАДА 
2006. 
 
Сарађујемо са Синдикатом финансијских организација Црне Горе и Синдикатом мобилне 
телефоније Мобтел, надамо се ускоро успостављању сарадње са Синдикатом финансијских 
организација Словеније. Посета Словенији је договорена за 15 и 16 март. 
 
На жалост, сарадња са Синдикатом банака и осигурања Румуније је изгубила на интензитету. 
Представници Бофоса су у Априлу 2004 године били на заједничком семинару у Румунији у 
организацији ЦНВ. 
Представници Румунског синдиката боравили су у Србији четири пута, три пута на 
Бофосијади и једном на заједничком семинару којег су финансирали и одржали 
представници ДКФ прошле године. 
Пре неки дан смо им упутили позиве за присуство нашој Скупштини и учешће на 
Бофосијади, али за сада немамо одговор. 
 
Осим наведених активности, ту су и активности у оквиру наше конфедерације ССС Србије, а 
свакако и текуће активности у основним синдикалним организацијама.  
 
Као чланица Светске федерације службеника СС БОФОС се својим деловањем труди на 
прави начин афирмисати вредности те организације , користити њен ауторитет и искуства за 
постизање већих права и бољу заштиту свог чланства, а истовремено се нада да ће бар 
делимично допринети јачању  саме Светске федерације службеника. 
 
О будућим плановима и активностима редовно ћемо вас информисати. 
 
 
                                                                                                Председник 
                                                                                                Мара Ердељ      
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