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З А П И С Н И К 
 

СА 11. СЕДНИЦЕ ПРЕДСЕДНИШТВА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА 
 ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ, ОДРЖАНЕ 01. СЕПТЕМБРА 2011. ГОДИНЕ,  

У ЛЕСКОВЦУ, СА ПОЧЕТКОМ У 11 САТИ 
 

Д Н ЕВ Н И  Р Е Д 
 

• УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 10. СЕДНИЦЕ ПРЕДСЕДНИШТВА ОД 19. МАЈА 
2011. ГОДИНЕ 
 

1. ПОСЕБАН  КОЛЕКТИВНИ  УГОВОР ЗА ХЕМИЈУ И НЕМЕТАЛЕ СРБИЈЕ 
 

2. СЕМИНАР 
 

3. АКТИВНОСТИ  ССС  СРБИЈЕ 
 

4. ТЕКУЋА ПИТАЊА 
 

Седницом је председавао Љубиша Несторовић, председник Самосталног 
синдиката хемије и неметала Србије. 

 
Седници су присуствовали следећи чланови Председништва:  Божић 

Вукашин, Вукојичић Милосав, Ђенадић Мирко, Илић Драган, Матејић Живојин, 
Мијалковић Јован, Несторовић Љубиша, Перић Светислав, Перовић Небојша, 
Петровић Слободан, Поповић Радивој, Ранчић Зоран, Стојановић Стеван, 
Тадић Јасмина и Тановић Томислав.  

 
 Одсутни: Вајагић Вељко и Јеремић Драган. 

 
 

*   * * 
 

ЗАПИСНИК СА 10. СЕДНИЦЕ ПРЕДСЕДНИШТВА 
 ОД 19. МАЈА 2011. ГОДИНЕ 

 
 Записник са 10. седнице Председништва од 19. маја 2011. године, 
усвојен је у интегралном тексту датом за седницу.  

 
 



I 
 

ПОСЕБАН  КОЛЕКТИВНИ  УГОВОР 
ЗА ХЕМИЈУ И НЕМЕТАЛЕ 

 
Љубиша Несторовић, председник Самосталног синдиката хемије и 

неметала Србије, упознао је чланове Председништва  да се коначно приводе 
крају активности око закључивања Посебног колективног уговора за хемију и 
неметале Србије, јер је са Унијом послодаваца Србије, сем неколико сугестија 
достављених 31.08.2011.године, које такође нису суштински спорне, усаглашен 
текст и очекујемо да се половином септембра потпише овај колективни уговор.  

 
Такође, Несторовић је указао на одређене кључне одредбе и величине 

садржане у овом колективном уговору. 
 
II 
 

СЕМИНАР 
 
 На основу члана 87.  Статута Самосталног синдиката хемије и неметала 
Србије, Председништво Самосталног синдиката хемије и неметала Србије, 
донело је следећу 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

1. У складу са Програмом активности и Планом рада, Самостални 
синдикат хемије и неметала Србије организује семинар, у Кладову, хотел 
„Ђердап“, у периоду од 19. до 22. октобра 2011. године. 

  
На семинару ће се обрадити следеће теме: 
 
1. Посебан колективни уговор за хемију и неметале Србије. 
2. Закон о штрајку.  
 
 Смештај учесника је 19. октобра у поподневним сатима – собе су 

двокреветне. Пансион почиње вечером, а завршава се 22. октобра – доручком. 
Сви оброци су на бази шведског стола. 

  
Трошкови семинара по једном учеснику износе 12.000,00. 
 
Пријављивање учесника извршити најкасније до 1. октобра, а уплату 

средстава извршити најкасније до 10. октобра 2011. године. 
 
2. Ову одлуку доставити председницима синдикалних организација из 

делатности хемије и неметала и члановима Републичког одбора.  
 
 
 
 
 



III 
 

АКТИВНОСТИ  ССС  СРБИЈЕ 
 
1. Синдикат и политика  
 
 Једна од активности ССС Србије је разматрање могућности јачег и 
утицајнијег „политичког деловања“. ССС Србије као највећа и једино 
репрезентативна централа, нема право да немо посматра пропаст државе чије 
се системске вредости у свим сегментима сваког дана све више и више 
урушавају. Отуда је и на седници Председништва ССС Србије донета одлука о 
изналажењу могућности „политичког деловања“ са једним јединим циљем – 
спречити даљу пропаст урушених системских вредности.  
 
 Председништво ССС Србије је изабрало и формирало радну групу која 
има задатак да изради Платформу деловања ССС Србије, на основу којег ће се 
у јавној расправи у оквиру организовања и синдикалног деловања на свим 
нивоима одлучити о будућим активностима ССС Србије и његовом политичком 
опредељењу. Таква одлука ће се сматрати исправном само ако се са њом буде 
определила огромна већина.  
 
 
 
2. РСИ ССС Србије 
 
 

Љубиша Несторовић, председник Самосталног синдиката хемије и 
неметала Србије, упознао је чланове Председништва о одржавању РСИ ССС 
Србије, у Сокобањи, у периоду од 5. до 9. октобра 2011. године. 

 
На основу члана 87. Статута Самосталног синдиката хемије и неметала 

Србије, Председништво Самосталног синдиката хемије и неметала Србије 
донело је следећу 

О  Д  Л  У  К  У 
 

1. Да Самостални синдикат хемије и неметала Србије узме учешће на РСИ ССС 
Србије, у Сокобањи, у периоду од 5. до 9. октобра 2011. године, са екипама из 
„Тигар Тајерс“ Пирот, „Тигар“ а.д. Пирот, „Трајал Корпорација“ Крушевац, 
„Хемофарм“ Вршац и „Српска фабрика стакла“ Параћин, уз учешће ових 
синдикалних организација у износу од 6.000,00 динара по једном учеснику.  
 

2. Укупан број учесника и учешће по појединим дисциплинама доставити 
секретару Самосталног синдиката хемије и неметала Србије, најкасније до 
07.09.2011. године.  
 
 
3. Закон о штрајку и Закон о синдикатима 
  

Љубиша Несторовић, председник Самосталног синдиката хемије и 
неметала Србије, упознао је чланове Председништва да се приводе крају 



активности око утврђивања коначног текста Закона о штрајку, уз посебну 
напомену да ће овај закон ући у скупштинску процедуру након разматрања и 
постизања концензуса на Социјално-економском савету Републике Србије.  
  

Такође, Несторовић је указао да је припремљена радна верзија Закона о 
синдикатима, али је тренутно активност на овом законском пројекту одложена 
до даљнег.  
 

4. Закон о повредама на рад 
 
Љубиша Несторовић, председник Самосталног синдиката хемије и 

неметала Србије, упознао је чланове Председништва да ће Савез самосталних 
синдиката Србије поднети захтев Уставном суду Србије ради утврђивања 
уставности овог закона, јер су његове одредбе у колизији са Законом о 
здравственом осигурању.  

 
IV 
 

ТЕКУЋА ПИТАЊА 
 
 
1. Именовање повереника и повереништва 
    у Синдикалној организацији „Вулкан“ Ниш 
 
 
 На основу члана 64. и 87. Статута Самосталног синдиката хемије и 
неметала Србије, Председништво Самосталног синдиката хемије и неметала 
Србије, на седници одржаној 01.09.2011. године, донело је следећу 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

1. Именује се ШКОРИЋ БОБАН за повереника Синдикалне организације 
Самосталног синдиката „Вулкан“ Ниш, на период од четири месеца, односно до 
31.12.2011. године, са свим овлашћењима и одговорностима председника 
Синдикалне организације Самосталног синдиката „Вулкан“ Ниш, а које 
проистичу из статута Самосталног синдиката хемије и неметала Србије.  
 

2. Именује се Повереништво Синдикалне организације Самосталног синдиката 
„Вулкан“ Ниш, са свим овлашћењима и одговорностима Одбора Синдикалне 
организације Самосталног синдиката „Вулкан“ Ниш, а које проистичу из Статута 
Самосталног синдиката хемије и неметала Србије, у саставу: Благојевић Ивица, 
Здравковић Драган, Лазић Славиша и Трајковић Елизабета. 
 
Мандат чланова повереништва из тачке 2. ове одлуке траје до спровођења 
избора, који ће се обавити према накнадној одлуци Председништва 
Самосталног синдиката хемије и неметала Србије. 
 



3. Повереник и повереништво Синдикалне организације Самосталног синдиката 
„Вулкан“ Ниш, из тачке 1. и 2. ове одлуке обавезни су да са овом одлуком на 
одговарајући начин упознају запослене и чланове Самосталног синдиката. 
 

4. Ову одлуку доставити поверенику, члановима повереништва, регионалном 
поверенику, председнику Градског већа Савеза самосталног синдиката Ниш и 
директору „Вулкан“ Ниш.  
 

 
* * * 

 
Рад седнице Председништва завршен је у 13,30 сати. 

 
 

                                                                            САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ 
                                                                             ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ 

                                                                         С е к р е т а р 
Дипл. ецц Томислав Тановић-Тане 


