
 
 
       

             САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ 
                     САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У БАНКАМА, 

           ОСИГУРАВАЈУЋИМ ДРУШТВИМА И ДРУГИМ         
ФИНАНСИЈСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА СРБИЈЕ 

/ СС БОФОС /  
                   
 

 
              
 
 
  Полазећи од основних програмских опредељења Савеза самосталних синдиката Сpбије 
и Самосталног синдиката запослених у банкама,осигуравајућим друштвима и другим 
финансијским организацијама Србије , Скупштина Самосталног синдиката запослених у 
банкама,осигуравајућим друштвима и другим финансијским организацијама Србије, одржана 
21.јуна 2002.године у Београду, усвојила је  
 
 
                        ПРОГРАМ  АКТИВНОСТИ  И  ДЕЛОВАЊА 
 
 
 
САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У БАНКАМА, ОСИГУРАВАЈУЋИМ 

ДРУШТВИМА И ДРУГИМ ФИНАНСИЈСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА СРБИЈЕ  
ЗА ПЕРИОД  2002.-2006. ГОДИНЕ  

 
 
 
 

                                                            УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

 Неизвесни и сложени економски и социјални услови на почетку периода у 
којем се овај Програм доноси условљавају да се Програмом активности и 
деловања утврђују само оквирна питања и активности која су најзначајнија за 
остваривање права и интереса запослених.  
 
 У времену које следи, зависно од укупног амбијента и услова , програмски 
циљеви и задациће се допуњавати зависно од њихове актуелности i,важности и 
потребе да се најефикасније синдикално одговори и разреши одређени проблем 
.У том смислу овај Програм је оквирни . 
 
 Тежишта активности у наредном периоду приоритетно ће бити 
усмерена на остваривању и заштити права запослених из радног односа ,на 
економска и социјална питања , на информисање чланства,као и на друге 
области деловања и конкретна питања која ће се неминовно појављиватиi. 
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ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА 

 
 
Програмски циљеви Самосталног синдиката су 
 
§ утицај на реформу радног законодавства, 
§ ангажовање на успостављању усклађености између закона и колективних 
уговора, 

§ јачање Самосталног синдиката као равноправног социјалног партнера са 
другим социјалним партнерима,  

§ припрема и закључивање Посебног и Појединачних колективних уговора и 
коришћење средстава и метода синдикалне борбе за њихово остваривање , 

§ заштита права и интереса чланова Самосталног синдиката у поступцима 
приватизације,организационим променама,утврђивања вишковазапослених и 
у поступцима стечајева, 

§ заштита радне сигурности чланова Самосталног синдиката који савесно и 
успешно извршавају послове на свом радном месту, 

§ ангажовање на остварењу радно-правне,социјалне и заштите на раду, 
§ ангажовање на остваривању образовних,културних и спортско-рекреативних 
потреба, 

§ ангажовање на стварању сталних услова финансирања Самосталног 
синдиката из чланарине, предузетне активности,донаторства и сл., 

§ организационо јачање синдикалне организације као основе организовања 
Самосталног синдиката, 

§ организационо јачање организација и органа Самосталног синдиката, 
§ прилагођавање организовања и деловања Самосталног синдиката 
друштвено-економским променама, 

§ образовање чланства и чланова органа Самосталног синдиката путем 
синдикалних школа,семинара и размене искустава са синдикатима других 
земаља,  

§ организовање радничко-спортских игара и сл., 
§ правовремено,објективно и потпуно информисање синдикалних кадрова и 
чланства о активностима Самосталног синдиката и развијање система 
информисања у Самосталном синдикату, 

§ информисање јавности преко средстава јавног информисања, 
§ развијање сарадње и јединства са другим Самосталним синдикатима у 
Савезу самосталних синдиката Србије, 

§ развијање сарадње са синдикатима других земаља са циљем учлањења у 
значајне светске,европске и балканске синдикалне асоцијације, 

§ додела плакета,повеља,захвалница и других признања за активност у 
Самосталном синдикату, 

§ развијање других активности од интереса за чланство. 
 
                                                                                                     Председник 
                                                                                                     Мара Ердељ 
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