
Говорећи о данима од пре 10 година када је основан БОФОС, 
Мара Ердељ, председница подсетила је да су оснивачи синдиката 
били представници Војвођанске банке, ДДОР-а, Металс банке и 
Новосадске банке. 

- Тек што смо настали, суочили смо се са великим проблемима 
за запослене које је пре свега носила приватизација. Све то није 
спречило да данас израстемо у велики и респектабилан синдикат 
који је виђен, има углед и признат је на светској синдикалној сцени. 
О томе колико је синдикат успешан и јак, последњу реч даје његово 

чланство, а ја овом прилком желим све да подсетим на поруку коју 
сам упутила на оснивачкој Скупштини 21. јун 2002.године:

Успех у раду Самосталног синдиката на чијем сам челу, неће 
изостати ако будемо удружили напор у хармоничним односима и 
тимском раду !

При томe никада нећемо размишљати о поразу , избацићемо 

речи:одустати, не моћи, не бити у стању, немогуће, неизводљиво, 
безнадежно...

Радићемо увек више од онога што се тражи и тако досегнути 
даље од онога за чим смо посегли, непрестано ћемо увећавати своје 
циљеве чим они буду остварени. Тако ћемо садити семе сутрашњег 
успеха и стицати ненадмашиву предност у односу на друге. Када 
други прекину своју борбу, наша почиње !

Даваћемо све од себе и издржати. Нећемо се освртати на 
препреке , увек ћемо изнова покушавати, увек ћемо направити још 
један корак и никада нећемо одустајати.

Истрајаћемо док не успемо !
Успели смо захваљујући томе што смо у Бофосу изградили 

хармоничне односе у тимском раду и придржавали се свега напред 
наведеног !

Тако ће бити и у будуће, истиче Мара Ердељ.

Владислав Јевтовић, иницијатор и оснивач БОФОС-а, није 
скривао задовољство због чињенице да је пре 10 година проценио 
и препознао какав синдикат ваља градити и какав синдикат 
заслужују запослени које он представља. 

- Да сам радио исправно, сведочи и то што смо изградили 
организацију која сигурно важи за бренд. Као синдикат, БОФОС је 
данас препознатљив и имамо позицију важног и битног фактора у 
односу послодаваца и запослених у организацијама у којима делују 
синдикати и чланови БОФОС-а, рекао је Јевтовић и нагласио 
колико је за синдикат у повоју пре једне деценије била важна и 
подстицајна подршка Миленка Смиљанића, тада челника СССС 
и Светозара Гатарића, у то време председника ССС Војводине. 
Поносан сам што сам део једне приче која се зове БОФОС, каже 
Владислав Јевтовић.

Самостални синдикат запослених 
у банкама, осигуравајућим 

друштвима и другим финансијским 
организацијама Србије

www.bofos.org.rs

Ми смо брендМи смо бренд

Оснивачи БОФОС-а: Станица Шарчански, Светлана Новаковић, Оснивачи БОФОС-а: Станица Шарчански, Светлана Новаковић, 
Пера Божић, Мара Ердељ и Владислав ЈевтовићПера Божић, Мара Ердељ и Владислав Јевтовић

Чланство
Данас су, синдикалне организације и запослени из свих 

виђенијих банака и финансијских организација чланови 
БОФОС-а. Реч је о: СО СС Војвођанске банке а.д. Нови Сад, СО 
СС Ерсте банке а.д. Нови Сад; СО СС Развојне банке Војводине 
а.д. Нови Сад; СО СС ДДОР осигурање а.д.о. Нови Сад; СО 
СС Српске банке а.д Београд; СО СС Комерцијалне банке а.д. 
Београд; СО СС Београдске берзе; СО СС KBC банке а.д. Београд; 
СО СС Raiff eisen банке а.д. Београд; СО СС Привредне банке 
Београд а.д. Београд; СО СС Eurobank EFG а.д. Београд; СО СС 
Агроинвест доо, СО СС НБС Завода за израду новчаница и СО 
СС Uni Credit Bank а.д. Београд.



БОФОС је формиран пре више од десет година, на 
иницијативу Владислава Јевтовића, челника Конференције 
синдикалних организација Војвођанске банке а.д. Нови Сад.

Остваривање права и заштита професионалних, економских 
и социјалних интереса чланства кроз добре колективне уговоре, 
едукација чланова и руководства, подизање преговарачког 
капацитета и нивоа услуга као и увођење нових, ефикасно 
финансијско управљање чланарином, фондовима, налажење 
нових могућности за финансирање, буџетско планирање и 
ефикасан систем контроле, основни су циљеви мисије новог 
синдиката.

Много тога сведочи да се БОФОС у међународном 
синдикалном покрету афирмисао као модеран, динамичан и 
активан синдикат, спреман да се ухвати у коштац са изазовима 
времена у којем живимо. БОФОС је пуноправан члан Светске 
организације радника (WОW) са седиштем у Бриселу. Недуго 
по настанку, БОФОС је успео да знањем, начином комуникације 
и оствареним резултатима достојно репрезентује, не само 
себе, него и Србију. Мара Ердељ, председница БОФОС-а 
као члан Европског одбора, редовно учествује на седницама 
Европског и Светског одбора ове светске асоцијације као и на 
заседањима МОР-а, док чланови Председништва БОФОС-а 
учествују у раду Секције финансијских организација Светске 
органзације радника. Ове године, по трећи пут је БОФОС – у 
указана велика част и поверење када је на 32. конгресу Светске 
организације радника Мара Ердељ поново изабрана за члана 
Европског одбора у којем представља синдикате источне и 
централне Европе. Да би све међународне активност БОФОС-а 
биле само побројане, требало би много простора, али не 
заборављамо да убележимо да су његови представници сваке 
године учесници традиционалног међународног семинара за 
синдикате централне и источне Европе који се одржава у мају, 
увек у другој земљи.

Посебно успешна сарадња остварена је са данским синдикатом 
“KRIFA” и CNV Internacional из Холандије. Ова два синдиката 
препознала су потребе БОФОС –а и пружила финансијску 
и кадровску подршку за одржавање више едукативних 
семинара за наше синдикалне представнике. Међутим, њихова 
подршка далеко је превазишла оквире уобичајене синдикалне 
солидарности. Сараднички и пријатељски однос БОФОС 
негује и са Синдикатима финансијских организација Црне 
Горе, Македоније, Републике Српске, Федерације БИХ , Грчке, 
Италије, Кипра, Румуније, Малте, Шпаније, Аустрије, Немачке, 
Аргентине, Бразила, Индије и многим другим синдикатима .

У БОФОС-у важи правило да ће учинити све да у сваком 

новом власнику добије послодавца који ће бити спреман на 
успостављање и поштовање основних етичких принципа, 
односно људских и радничких права и обавеза, да добије 
партнера за сарадњу, који ће поштовати колективне уговоре 
и кодексе понашања. Наравно, када је реч о заштити радних 
права чланства, проблема увек има, јер БОФОС свакодневно 
указује да су послодавци, свесни високе стопе незапослености 
и задовољства сваког појединца који успе да нађе запослење, 

па зато често не воде рачуна, или намерно крше права радника, 
уверени да је за свакога лако наћи замену. То је једно од бојних 
поља на коме је БОФОС увек спреман да се суочи с неправдом, 
јер се такво виђење односа послодавца и радника у развијеним 
земљама већ одавно сматра превазиђеним. Запослени чија се 
радна права поштују и који се мотивишу за активан и креативан 
приступ послу дају боље резултате и тиме обезбеђују већу зараду 
и себи и компанији у којој раде. Једино обучен, информисан, 
сигуран и задовољан радник може да створи профит од кога 
сви имају корист.

БОФОС своје чланове едукује, информише, саветује и 
пружа им бесплату радно-правну заштиту.

Имајући у виду да је опстанак и просперитет организације 
најзначајнији заједнички циљ и пословодства и синдиката, 
БОФОС је увек за то да се проблеми решавају социјалним 
дијалогом, што и успева. О томе сведочи податак да су у свим 
организацијама – чланицама потписани квалитетни колективни 
уговори код послодавца чију примену синдикат помно прати 
и обезбеђује њихово поштовање. На жалост, БОФОС нема 
с ким да потпише грански колективни уговор, иако је текст 
одавно припремио. Нема с ким да преговара, јер не постоји 
репрезентативно удружење послодаваца.
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Антимобинг саветовалиште
Још пре ступања на снагу Закона о спречавању злостављања 

на раду, БОФОС је први и једини синдикат у финансијском 
сектору Србије који је основао своје антимобинг саветовалиште. 
Циљ је био превенција и заштита од мобинга, саветовање и 
помоћ чланству.

Сваки запослени, који дође у Антимобинг саветовалиште, 
остаје анонимам све до тренутка док сам не пожели да свој 
проблем изнесе у јавност.

СС БОФОС је у оквиру пројекта Мрежа за здравље и 
сигурност на раду, обучио 80 синдикалних антимобинг 
саветника и седам антимобинг тренера који стоје на располагању 
чланству.


