
„БОФОСИЈАДА 2006“
У слици и речи

Поново заједно јер смо сви то желели

У  Доњем  Милановцу  од  7.  до  11.
јуна  одржана  БОФОСИЈАДА  2006.
Укупни  победник  ДДОР  „Нови  Сад“
освојио  пехар  у  трајно  власништво.
Одржано  предававње  о  активностима
светских  финансијаких  организација  и
социјалном  дијалогу  на  глобалном
плану. У оквиру БОФОСИЈАДе „радила“
и  сликарска  колонија  и  одржано  вече
поезије. 

Радно спортски сусрети Самосталног
синдиката  запослених  у  банкама,
осигуравајућим  друштвима  и  другим
финансијским  организацијама  Србије
одржани су од 7. до 11. јуна 2006. у

Доњем Милановцу. Ова четврта БОФОСИЈАДА окупила је око
400 учесника из Војвођанске, Ерсте , Металс банке и ДДОР
„Нови Сад“. 

Манифестацији су присуствовали и гости Пит Нелисен,
члан  Светског  одбора  Светске  федерације  службеника;  6
колега  из  Федерације  синдиката  банкара  Румуније  и
представници  Синдиката  финансијских  организација  Црне
Горе.  Својим  присуством  овај  догађај  увеличали  су  и
чланови  менаџмента  банака  и  осигуравајућих  друштава
Србије. 



Такмичари су показали високу мотивисаност и постигли
изврсне  спортске  резултате  у  тринаест  спортских
дисциплина у мушкој и женској конкуренцији. Такмичили су
се у малом фудбалу, кошарци,  одбојци,  рукомету,  тенису,
стоном  тенису,  шаху,  билијару,  пикаду,  куглању,
надвлачењу конопца, стрељаштву, а одржан је и крос. 



Проверено добри

Да  све  протекне  у  најбољем  реду  побринуо  се
Организациони одбор у саставу: Мара Ердељ, Пера Божић,
Владислав  Јевтовић,  Љубомир  Јовановић,  Светлана
Новаковић  и  Светислав  Чича  у  сарадњи  са  члановима
Техничко  такмичарске  комисије  :  Драгишом  Еремићем,
Слободаном Алтманом и Гораном Караџићем. 

Уз  жеље  за  добро  дружење  и  фер  такмичење
Организациони одбор је и отворио БОФОСИЈАДУ 2006. 

Поносна  на  већ  традиционалне
радно  спортске  сусрете  председнк
БОФОСА Мара  Ердељ поручила  је
учесницима:

 „  За осмех јачи од свих поново
смо заједно јер смо сви то желели.

Желим  да  на  овој  Бофосијади
порастемо  и  постанимо  бољи  једни
према другима и према самоме себи “.



ДДОР „Нови Сад“ освојио пехар у
трајно власиштво

Најуспешнији  екипни  победници  у  малом  фудбалу,
кошарци,  надвлачењу  конопца  и  женској  конкуренцији  у
тенису,  шаху  и  стоном  тенису,  као  и  са  добрим
појединачним резултатима био је ДДОР.

Трећи пут укупни победник на БОФОСИЈАДИ освојио је
пехар у трајно власништво. Ништа мање успешни нису били
ни такмичари из Војвођанске, Ерсте и Металс банке.   

Тражи се образован преговарач

Запосленим  у  банкама  и  осигуравајућим  друштвима,
синдикатима  и  менаџерима  одржано  је  предавање  о
активностима  светских,  европских  финансијских
организација и социјалном дијалогу на глобалном плану. 

Добар  познавалац  ове  проблематике  и  прилика  у
Србији, Пит Нелисен говорио је надахнуто о могућностима
преговарања  на  локалном,  националном  и  међународном
нивоу.  „Веома  битно  је  дефинисати  стратегију  у
преговорима.  То  подразумева  образоване  преговараче,
познаваоце друге стране и синхронизован наступ наспрам
хомогеног финансијског блока“ рекао је Нелисен.  



Додао  је  да  је  за
сваког  посладавца   важно
постојање синдиката јер се
питање  услова  рада
разрешава  кроз  преговоре,
а  не  стихијно.  Познавање
активности  светских
финансијских организација,
механизама  Светске  Банке,

ММФ-а,  Европске  банке  за  развој,  Светске  трговинске
организације за запослене у
банкама  и  финансијским
организацијама  је
неопходно.  То  захтева  и
образоване  правне  и
економске  експерте  који
знају  стране  језике,  и  који
ће  успешно  користити  ове
информације.

Више од игре 

Радно  спортске  сусрете
подржала је и сликарска колонија
запослених  у  банкама  и
осигуравајућим  друштвима.  На
пропланку  изнад  вечитог  Дунава
разапели  су  своја  платна  и
прихватили се штафелаја најбољи
сликари мећу банкарима. 

Последњег  дана
БОФОСИЈАДЕ  отворена  је
изложба  акварела,  уља  на
платну  и  уметничке
фотографије.  Своје  радове
изложили  су  Јања  Плавотић,
Јасна Казимировић-Гајић, Зоран
Миљковић и Александар Ђурин-
Саша. 



Тихи салон хотела „Лепенски вир“ за тренутак који се
вечност зове преплавила је поезија Хајнеа, Превера, Арсена

Дедића и Матије Бећковића.
Своје  стихове  казивали  су
Сока  Ковач  и  Велимир
Ралевић. 

Неуморни  у  пребирању
жица  на  гитари  уз
популарне  мелодије  из  80-
тих  и  90-тих  година  и

најновије хитове показали су се Светислав Чича и Марјан
Зорић.

Рекли су о БОФОСИЈАДИ

Пит Нелисен 

„Задивљује  ме  овај  број  младог  света.  Мислим  да  је
организовање  спортских  такмичења  веома
битно  за  солидарнсот  и  осећај  заједништва.
Уједно,  радни  део  који  увек  прати  овакве
сусрете  ,  или  идеја  сликарске  колоније  и
вечери  поезије  су  значајни  да  чланови
синдиката покажу и неке друге способности,
изван  свакодневног  рада.  БОФОСИЈАДА   је
значајна  и  за  привлачење  нових  чланова
синдиката,  поготово  младих  чије  одсуство  је  хронично  у
синдикатима света.

Представници румунског синдиката 

Сви  смо  први  пут  у
Србији.  Дошли  смо  из  шест
различитих  градова  Румуније.
С  обзиром  да  у  Румунији
постоји  38  банака,
конкуренција  је  велика,  тако
да  ми  запослени  напорно
радимо. Ова три дана смо уживали, а у нашим колегама из
Србије нашли смо пријатеље. 



Ми смо  успели  само  да  организујемо  мањи турнир  у
малом фудбалу, тако да све похвале заслужују организатори
БОФОСИЈАДЕ.

Крсто Пејовић, председник СФОЦГ 

Као и до сада БОФОСИЈАДА протиче у
изузетном  расположењу,  спортским
активностима и дружењима. Ово је уједно
и прилика за опуштање од свакодневних
брига у овим смутним временима.

На лепом плавом Дунаву

За учеснике БОФОСИЈАДЕ организовано је  крстарење
Дунавом и посета налазишту Лепенски вир.  Дах историје,
диван  пејзаж  и  бујна  вегетација  спојио  је  Дунав  у
јединственој лепоти и усмерио ка  уточишту.



Поново ће бити заједно

Уз поделу признања,
пехара  и  медаља,  књига
слављеницима  рођендана
и  захвалница  свима  који
су  допринели
организацији  и  забаву
која је трајала до касно у
ноћ  завршена  је
БОФОСИЈАДА 2006. 

Уз  довиђења,  учесници
су  се  растали  до  наредне
БОФОСИЈАДЕ.

Драгана Петковић-Гајић


