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На основу члана 23. и 31. Статута СС БОФОС и члана 3. Одлуке Већа Савеза 
самосталних синдиката Србије о одржавању избора у самосталним синдикатима и 
Савезу самосталних синдиката Србије донету јуна 2009. године, Републички одбор 
Самосталног синдиката запослених у банкама, осигуравајућим друштвима и 
другим финансијским организацијама Србије ( у даљем тексту: СС БОФОС ) на      
седници  одржаној   09.09.2009. године,  
донео је  
                                                                                                     
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА У СС БОФОС  

 
 
 
 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 Овом одлуком, у складу са Статутом СС БОФОС, регулише се поступак, 
начин и рокови избора чланова органа и носиоца функција, на свим нивоима 
организовања и деловања  СС БОФОС. 
 

Члан 2. 
 

 Избори у СС БОФОС почињу  01. октобра 2009. године, а завршавају се 
одржавањем Скупштине СС БОФОС и Конститутивне седнице Републичког одбора 
СС БОФОС, а најкасније до 15. априла 2010. године.   
 

Члан 3. 
 

 Избори у СС БОФОС врше се према Правилима и одлукама надлежних 
органа сваког од облика организовања и деловања СС БОФОС, а у складу са:  

1. Статутом СС БОФОС 
2. Одлуком Већа Савеза самосталних синдиката Србије о одржавању избора у 

самосталним синдикатима и Савезу самосталних синдиката Србије од јуна 
2009. године; 

3. Одлуком Републичког одбора СС БОФОС о спровођењу избора у СС 
БОФОС 
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4. Одлуком Републичког одбора СС БОФОС о формирању одбора СС БОФОС 
за територију; 

5. Одлуком Републичког одбора СС БОФОС о начину избора, броју и структури 
чланова Републичког одбора СС БОФОС  

6. Одлуком Републичког одбора СС БОФОС о начину избора, броју и структури 
чланова Скупштине СС БОФОС 

 
 

II. ИЗБОРНИ ПРИНЦИПИ 
 

Члан 4. 
 

 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 5. 
 

 Органи СС БОФОС, на свим нивоима организовања и деловања,  својим 
одлукама утврђују: 

1.  начин избора, број и структуру чланова органа и носиоца функција; 
2.  одређују датум одржавања избора;  
3.  именују Изборну комисију од три члана и три заменика; 
4.  начин обавештавања чланова СС БОФОС о датуму одржавања избора ( 
истицање на  огласним  таблама код послодавца Одлуке о спровођењу 
избора и позива за гласање, истицање списка чланова, а по потреби и  
непосредно уручивање позива за гласање).  
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Члан 6. 
 

 Изборна комисија обавља следеће послове:  
1. стара се да се избори спроведу у складу са Статутом СС БОФОС и 

одлукама надлежних органа Самосталног синдиката; 
2. објављује списак чланова Самосталног синдиката; 
3. објављује листу кандидата; 
4. одређује почетак и завршетак гласања; 
5. по потреби, именује Бирачки одбор од три члана и три заменика; 
6. одређује гласачка места; 
7. утврђује садржај свих изборних материјала и припрема изборне материјале 

(текст Изјаве о прихватању кандидатуре, списак чланова Самосталног 
синдиката, листу кандидата, гласачки листић, записник о раду Бирачког 
одбора и Изборне комисије, текст Извештаја о резултатима гласања, 
Уверење о избору и др.); 

8. одлучује о поништавању гласања и одређује поновно гласање; 
9. утврђује и објављује резултате избора и подноси извештај надлежним 

органима; 
10. одлучује по приговорима на спровођење избора; 
11. обавља и друге послове везано за спровођење избора.  
 

Предложени кандидат за носиоца функције, односно за члана органа, не 
може да буде именован за члана Изборне комисије.  

Уколико је члан Изборне комисије предложен као кандидат за функцију или  
за члана органа, надлежни орган Самосталног синдиката извршиће његову 
замену, као члана Изборне комисије.  

 
Члан 7. 

 
 Бирачки одбор има следеће задатке:  

1. да провери идентитет члана Самосталног синдиката који гласа; 
2. да води евиденцију о члановима Самосталног синдиката који су гласали;  
3. да члану Самосталног синдиката преда гласачки листић и објасни начин 

гласања; 
4. да, по истеку времена за гласање, изврши пребројавање гласова и утврди 

резултате гласања;  
5. да води записник о раду Бирачког одбора; 
6. да достави записник о свом раду Изборној комисији. 
 

 
Члан 8. 

 
 Гласачки листић садржи:  

1. означење органа и функције за коју се врши избор;  
2. презиме и име кандидата, а по потреби назив организационе јединице;  
3. означење колико се чланова бира;  
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4. назнаку да се гласање врши заокруживањем редног броја испред презимена 

кандидата; 
5. сваки гласачки листић оверава се печатом облика деловања органа 

Самосталног синдиката или печатом непосредно вишег органа СС БОФОС 
 

 
Члан 9. 

 
 

 Неважећим гласачким листићем сматра се:  
1. празан гласачки листић (ни један кандидат није заокружен);  
2. прецртан гласачки листић;  
3. гласачки листић из кога се не може поуздано утврдити за кога је гласано; 
4. гласачки листић на коме је заокружено више кандидата од броја који се 

бира. 
 

Члан 10. 
 

 Изборна комисија утврђује резултате избора и исте објављује на огласним 
таблама послодавца најкасније у року од 24 сата од дана одржавања избора.  
 Приговор на поступак кандидовања, утврђивања и потврђивања листе 
кандидата,  гласање и рад Бирачког одбора, подноси се Изборној комисији у року 
од 12 сати од момента извршене радње на коју се приговор односи. 
 Изборна комисија је дужна да одлучи по приговору у року од 12 сати од 
момента пријема приговора. 
 Ако утврди неправилности на појединим или свим бирачким местима које су 
битно утицале на резултате избора, Изборна комисија ће поништити резултате 
гласања на свим, односно оним бирачким местима на којима је било 
неправилности.  
 Приговор на рад Изборне комисије и објављене резултате гласања подноси 
се Одбору синдикалне организације  у року од 24 сата од момента извршене 
радње, односно од сата објављивања резултата гласања.  
 Одбор синдикалне организације  дужан је да одлучи по приговору у року од 
24 сата од момента пријема приговора.  

Уколико Изборна комисија, односно Одбор синдикалне организације  не 
одлучи по приговору у утврђеним роковима, приговор се може поднети непосредно 
вишем органу СС БОФОС на територији.  

Одлуке Изборне комисије и Одбора синдикалне организације Самосталног 
синдиката, односно вишег органа СС БОФОС за територију по приговорима су 
коначне.  
 Приговор на спроведене изборе за органе Синдиката за територију подноси 
се Председништву СС БОФОС у року од пет дана од дана објављивања резултата 
избора.  
 Председништво СС БОФОС је дужно да по  приговорима донесе одлуку 
најкасније у року од 30 дана од дана подношења  приговора.  
 Одлука Председништва СС БОФОС по  приговорима је коначна.  
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III. ИЗБОРИ У СИНДИКАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ – ПОДРУЖНИЦИ 

 
 

Члан 11. 
 

 Одбор синдикалне организације дужан је: 
 

1. да усвоји Правила Синдикалне организације у складу са Статутом СС 
БОФОС; 

2. да донесе Одлуку о спровођењу избора којом одређује датум одржавања 
избора (гласања), формира Изборну комисију, одређује рокове за 
одржавање и начин одржавања предизборних и изборних састанака; 

3. одређује рок за припрему Извештаја о раду Синдикалне организације и 
Надзорног одбора за протекли мандатни период; 

4. да утврди списак чланова СС БОФОС, са даном доношења Одлуке о 
спровођењу избора, а на основу потписаних приступница. 
Пре доношења одлуке о усвајању Правила Синдикалне организације, Одбор 

Синдикалне организације је дужан да  прибави мишљење председништва РО СС 
БОФОС  на предлог текста Правила.  

 
Члан 12. 

 
 Предлагање кандидата за чланове органа и носиоце функција у синдикалној 
организацији – подружници врши се на предизборним састанцима, у складу са 
Правилима синдикалне организације и одлуком одбора синдикалне организације о 
спровођењу избора.  
 Предизборни састанци одржавају се на нивоу синдикалне организације, 
односно по организационим деловима синдикалне организације – подружнице, у 
зависности од територијалне разуђености и специфичности организовања и 
деловања синдикалне организације. 
 Предизборне састанке заказује председник синдикалне организације. 
 На предизборном састанку води се записник.  
 

Члан 13. 
 

 Синдикална организација на изборном састанку бира:  
1. председника синдикалне организације; 
2. чланове Одбора синдикалне организације;  
3. чланове Надзорног одбора. 

 
Синдикална подружница на изборном састанку бира:  

1. председника синдикалне подружнице;  
2. чланове одбора синдикалне подружнице 
  

 
Члан 14. 

 
 У синдикалним организацијама, где је год то могуће, изборни састанак се 
одржава као заједнички састанак свих чланова синдикалне организације. 
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У синдикалним организацијама код којих се због просторних или специфичних 
услова рада (сменски рад), или дислоцираних делова послодавца не може 
одржати заједнички изборни састанак свих чланова синдикалне организације, 
одбор синдикалне организације, односно изборна комисија ће својом одлуком 
утврдити бирачка места и временски термин у коме ће се обавити гласање, уз 
разуман рок – како би сви чланови синдикалне организације могли да извршити 
своје синдикално право.  
 
 

 
IV. ИЗБОРИ У ЈЕДИНСТВЕНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ СИНДИКАТА ИЛИ 

КОНФЕРЕНЦИЈИ СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

 
Члан 15. 

 
 Синдикалне организације које су организоване у јединствену организацију 
синдиката или конференцију синдикалних организација бирају своје органе у 
складу са одредбама Статута СС БОФОС, овом одлуком,  Правилима јединствене 
организације синдиката или конференције синдикалних организација  и одлуком 
Председништва - Секретаријата јединствене организације синдиката или 
конференције синдикалних организација о спровођењу избора.  
  Правилима јединствене организације синдиката или конференције 
синдикалних организација, у складу са Статутом СС БОФОС, ближе се регулишу 
садржај рада и начин финансирања јединствене организације синдиката или 
конференције синдикалних организација, органи, њихов састав, поступак и начин 
избора, делокруг рада и одлучивања и уређују друга питања битна за рад и 
деловање јединствене организације синдиката или конференције синдикалних 
организација.  
 
 

V. ИЗБОРИ У ПОКРАЈИНСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ СИНДИКАТА 
 

Члан 16. 
 

 Избори за органе и носиоце функција у покрајинској организацији синдиката 
врше се у складу са одредбама Статута СС БОФОС, овом одлуком, општим 
актима и одлукама органа покрајинске организације синдиката.  
 
 
 

VI. ИЗБОРИ ОРГАНА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ 
 

Члан 17. 
 

 У оквиру СС БОФОС, као облик деловања јединственог синдиката на 
одређеној територији, одлуком Републичког одбора СС БОФОС формирају се 
органи, односно одбор самосталног синдиката за територију града Београда, 
градова,округа, за једну општину,  или  за више општина.  
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Приликом доношења одлуке о формирању и броју органа СС БОФОС за одређену 
територију морају се уважавати специфичности одређене територије, као и 
поштовање захтева гранског организовања синдиката.   
 Избор председника, потпредседника, секретара и чланова одбора, врши се 
у складу са Правилима и Одлуком ових органа и Статутом СС БОФОС . 
 
  
 

VII. ИЗБОР ЧЛАНОВА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА 
 

 
Члан 18. 

 
 Избор чланова Републичког одбора СС БОФОС врши се у складу са 
Статутом СС БОФОС, овом одлуком и одлуком Републичког одбора о начину 
избора, броју и структури чланова Републичког одбора. 
 Чланови Републичког одбора по функцији су: председник СС БОФОС и 
председник Покрајинског одбора. 

Члан 19. 
 

 Чланове Републичког одбора СС БОФОС, у складу са Одлуком Републичког 
одбора о  начину избора, броју и структури чланова Републичког одбора ,  бирају 
Јединствене синдикалне организације или Конференције синдикалних 
организација и синдикалне организације чланица које нису организоване у 
јединствену синдикалну организацију или конференцију синдикалних организација. 
 
 

VIII. СКУПШТИНА СС БОФОС 
 

 
Члан 20. 

 
 

  СКУПШТИНУ СС БОФОС чине: 
 
1. новоизабрани чланови Републичког одбора; 
2. делегати изабрани у  Јединственим синдикалним организацијама или 

Конференцији синдикалних организација и синдикалним организацијама које 
нису организоване у јединствену синдикалну организацију или конференцију 
синдикалних организација; 

3. чланови Републичког одбора, Статутарног одбора и Надзорног одбора из 
претходног сазива. 

 
Избор делегата Скупштине врши се у складу са Одлуком Републичког 

одбора СС БОФОС о начину избора, броју и структури делегата Скупштине. 
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IX. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СС БОФОС 

 
Члан 21. 

 
 Председника СС БОФОС бира Скупштина из свог састава. 
 
 Председник СС БОФОС истовремено је по функцији и председник 
Републичког одбора и Председништва. 
 

Члан 22. 
 

 Кандидата за председника СС БОФОС могу предложити: 
 

1. одбор Јединствене синдикалне организације, односно председништво - 
секретаријат одбора јединствене синдикалне организације; 

2. координациони одбор односно председништво – секретаријат конференције 
синдикалних организација 

3. одбор синдикалне организације,односно председништво – секретаријат 
синдикалне организације које нису организоване у јединствену синдикалну 
организацију или конференцију синдикалних организација;  

4. Републички одбор, односно Председништво СС БОФОС из претходног 
сазива; 

 
Предлог кандидата за председника СС БОФОС даје се у писаном облику, са 

образложењем. Предлог се доставља Републичком одбору. 
 

                                                      Član 23.      
 
IX-1. ИЗБОР ПОТПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ПРЕДСЕДНИШТВА 
РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА 
 
        Републички одбор из свог састава на предлог председника самосталног 
синдиката именује потпредседнике и чланове председништва. 
 
 
 IX-2 ИЗБОР СЕКРЕТАРА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА 

 
Члан 24. 

 
Републички одбор из свог састава на предлог председништва  бира секретара. 
 
 

 
X. ИЗБОР СТАТУТАРНОГ ОДБОРА 

 
Члан 25. 

 
 Статутарни одбор СС БОФОС броји 3 (три) члана. 
 Избор чланова Статутарног одбора врши Скупштина у складу са Статутом 
СС БОФОС. 
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 Статутарни одбор нaкон свог конституисања , из свог састава бира 
председника. 
 
  
 ИЗБОР НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
 

Члан 26. 
 

 Надзорни одбор СС БОФОС броји 3 (три) члана. 
 Избор чланова Надзорног одбора врши Скупштина у складу са Статутом СС 
БОФОС. 
 Надзорни одбор, након конституисања, из свог састава бира председника. 
 
 
 

XI. ИЗБОР  ДЕЛЕГАТА  ИЗ СС БОФОС 
ЗА КОНГРЕС  САВЕЗА   САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ 

 
Члан 27. 

 
 Избор делегата из СС БОФОС за Конгрес Савеза самосталних синдиката 
Србије врши се у складу са одлуком Већа Савеза самосталних синдиката Србије о 
броју и саставу чланова Конгреса. 
 Избор делегата из става 1. овог члана врши Републички одбор СС БОФОС. 
Председник СС БОФОС по функцији је делегат Конгреса Савеза самосталних 
синдиката Србије. 
 
 

XIV. ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ ПРИ ПРЕДЛАГАЊУ И УТВРЂИВАЊУ 
КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ОРГАНА И НОСИОЦЕ ФУНКЦИЈА У СИНДИКАТУ 

 
Члан 28. 

 
 За носиоце функција и чланове органа у синдикату предлажу се кандидати 
који:  

1. Поседују способност за остваривање улоге синдиката и јачање његове 
снаге у социјалном дијалогу  и имају резултате у активностима на 
остваривању и заштити права запослених и унапређењу њиховог 
економског и социјалног положаја у периоду од најмање једног мандата 

2. Који у потпуности поштују Статут СССС,Статут СС БОФОС и Правила 
властитих синдикалних организација у складу са овим статутима  

 
Члан самосталног синдиката који је изабран, односно именован на 

пословодну функцију или функцију у државним органима и политичким странкама 
не може бити биран за члана органа и носиоца функције у самосталном синдикату. 

Чланови синдиката из става 3. овог члана остварују сва друга права и 
обавезе члана утврђена овим статутом.  
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XV.  МАНДАТ И ВЕРИФИКАЦИЈА ИЗБОРА  

 
Члан 29. 

 
 Мандат чланова органа и носиоца функција на свим нивоима организовања 
и деловања Самосталног синдиката траје пет године и може се поновити још 
једном. 
 

Члан 30. 
 

 Извештај Изборне комисије о спроведеним изборима, разматра и усваја 
орган који је донео Одлуку о спровођењу избора, најкасније у року од 10 дана од 
дана спроведених избора, или на Конститутивној седници новоизабраног органа.  

Верификацију избора: 
• председника и чланова одбора синдикалне организације, председника и 

чланова органа јединствене организације синдиката,председника и чланова 
конференције синдикалних организација  као и чланове Надзорног одбора 
синдикалне организације – врши Републички  одбор СС БОФОС; 

• председника и чланова Покрајинског одбора Војводине, Одбора града и 
Одбора за једну и више општина - врши Републички одбор СС БОФОС; 

• чланова Републичког одбора – врши Скупштина СС БОФОС; 
• чланова Скупштине – врши Скупштина СС БОФОС .  

 
Верификација избора, према ставу 2. овог члана, врши се у року од 30 дана 

од дана одржаних избора. 
Органи који врше верификацију избора дужни су да одлуке о верификацији 

избора доставе Републичком одбору у року од 5 дана од дана донетих одлука.  
 

XVI.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
 

Члан 31. 
 

 На предизборним састанцима синдикалних организација, односно на 
састанцима председништва и одбора синдикалних организација, органа 
јединствене организације синдиката и органа конференције синдикалних 
организација, Покрајинског одбора Војводине, Одбора града и општина у моменту 
доношења одлуке о изборима, поред осталих неопходних изборних материјала и 
одлука, разматрају се и усвајају писани Извештаји о раду у претходном 
четворогодишњем мандатном периоду.  
 

XVII.  ПРИЗНАВАЊЕ ПРЕВРЕМЕНИХ ИЗБОРА У СИНДИКАЛНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 
Члан 32. 

 
 Избори у синдикалним организацијама, јединственој синдикалној 
организацији или конференцији синдикалних организација који су обављени у овој 
години пре 1.октобра 2009. године могу се признати као избори у овом изборном 
циклусу - под условом да су извршени у складу са Статутом СС БОФОС. 
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 Верификацију избора из става 1. овог члана врши Републички одбор СС 
БОФОС, на предлог Одбора јединствене синдикалне организације односно 
Одбора конференције синдикалних организација синдикалних организација или 
Одбора синдикалне организације која није организована у ЈСО или КСО.  
 

XVIII.  ДИНАМИКА ИЗБОРНИХ АКТИВНОСТИ 
 

Члан 33. 
 

 Изборне активности у СС БОФОС  започињу 1.октобра и морају се завршити 
            у следећим роковима: 
 

•  у синдикалним организацијама – до 30. новембра 2009. године; 
•  јединственим синдикалним организацијама и конференцијама синдикалних 

организација – до 31. децембра 2009. године; 
• конституисање Одбора града Новог Сада и Одбора за једну и више општина 

и избор органа и носиоца функција у овим органима – до 31. јануара 2010. 
године; 

• конституисање Покрајинског одбора Војводине, избор председника, 
председништва и других носиоца функција у Покрајинском одбору – до  15. 
фебруара 2010. године; 

• избог чланова Републичког одбора СС БОФОС – до 28. фебруара 2010. 
године; 

• избор чланова Скупштине СС БОФОС – до 28. фебруара 2006. године; 
• одржавање Скупштине и Конститутивне седнице Републичког одбора 
      – до 15. априла 2010. године.  

 
 

XIX.  ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗБОРУ И КАДРОВСКОГ УПИТНИКА 
 
 

Члан 34. 
 

 Синдикалне организације,јединствене организације синдиката и 
конференције синдикалних организација дужне су да одмах након завршених 
избора, а најкасније у року од 5 дана, доставе:  
 

I. Републичком одбору СС БОФОС: 
 

1. Правила Синдикалне организације  Самосталног синдиката (оверена и 
потписана у два примерака);  

2. Утврђени списак чланова Самосталног синдиката; 
3. Одлуку о спровођењу избора; 
4. Извештај о извршеним изборима за чланове органа и носиоце функција у 

Синдикалној организацији и то: 
• о избору председника Синдикалне организације Самосталног синдиката; 
• о избору чланова Одбора Синдикалне организације Самосталног синдиката; 
• о избору чланова Надзорног одбора Синдикалне организације Самосталног 

синдиката; 
• о избору председника синдикалних подружница; 
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• о избору чланова Секретаријата синдикалних подружница;  
5. Одлуку о избору чланова Председништва Одбора Синдикалне организације 

Самосталног синдиката;  
6. Одлуку о избору секретара  Синдикалне организације Самосталног 

синдиката; 
7. Одлуку о именовању благајника Синдикалне организације Самосталног 

синдиката; 
8. Предлоге кандидата за носиоце функција у вишим органима СС БОФОС и 

органима Савеза самосталних синдиката Србије; 
9. Фотокопију Уверења о упису Синдикалне организације Самосталног 

синдиката у Регистар синдиката код Министарства за рад, запошљавање и 
социјалну политику; 

10. Фотокопију Обавештења о разврставању делатности - Извод из Регистра  
Републичког завода за статистику (образац РЈР); 

11. Фотокопију пореског идентификационог броја  (ПИБ-а), 
12. Попуњене, оверене и потписане кадровске упитнике за изабране чланове 

органа и носиоце функција у Синдикалној организацији Самосталног 
синдиката. 

 
II. Послодавцу, сагласно члану 208. Закона о раду (``Сл. гласник РС``, 
бр. 24/05 и 61/05):  

 
1. Одлуку о избору председника Синдикалне организације Самосталног 

синдиката; 
2. Одлуку о избору чланова Одбора Синдикалне организације Самосталног 

синдиката; 
3. Одлуку о избору чланова Надзорног одбора Синдикалне организације 

Самосталног синдиката; 
4. Одлуку о избору председника синдикалних подружница; 
5. Одлуку о избору чланова секретаријата синдикалних подружница; 
6. Одлуку о избору секретара Синдикалне организације Самосталног 

синдиката;   
7. Одлуку о именовању благајника Синдикалне организације Самосталног 

синдиката. 
 
 

Органи СС БОФОС за територију (покрајински одбор,   одбор града Новог 
Сада и одбори за једну и више општина) по спроведеним изборима, а најкасније у 
року од 5 дана обавезни су да доставе Републичком одбору СС БОФОС: 

 
1. Извештај о извршеним изборима за чланове органа и носиоце функција; 
2. Одлуку о избору чланова Одбора Самосталног синдиката за територију; 
3. Одлуку о избору председника Одбора Самосталног синдиката за територију; 
4. Одлуку о избору заменика председника, односно потпредседника Одбора 

Самосталног синдиката за територију, ако је предвиђено Правилима; 
5. Одлуку о избору секретара Одбора Самосталног синдиката за територију, 

ако је предвиђено Правилима; 
6. Предлоге кандидата за носиоце функција у СС БОФОС и Савезу 

самосталних синдиката Србије; 
7. Попуњене, оверене и потписане кадровске упитнике за изабране чланове 

органа и носиоце функција. 
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Члан 35. 
  

 Ову одлуку доставити: 
• председницима синдикалних организација; 
• председницима јединствених организација синдиката и председницима 

конференције синдикалних организација; 
• председнику Покрајинског одбора Војводине ; 
• председницима градских и одбора за једну и више општина; 
• председницима Већа Савеза самосталних синдиката Србије за једну или 

више општина; 
• председнику Већа Савеза самосталних синдиката Војводине; 
• председнику Савеза самосталних синдиката Србије и секретару Већа 

Савеза самосталних синдиката Србије.  
 
 

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ 
ЗАПОСЛЕНИХ У 

БАНКАМА,ОСИГУРАВАЈУЋИМ 
ДРУШТВИМА И ДРУГИМ 

ФИНАНСИЈСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
СРБИЈЕ 

 
                              П р е д с е д н и к 
 
                                   Мара Ердељ 
 
 


