
САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ 
               САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ 
          ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ 
              РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР 
Београд, 17.  март  2009. године 
        03 Број: 53 
 
 

  З А П И С Н И К 
 

 СА  ЧЕТРНАЕСТЕ  СЕДНИЦЕ  РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА 
 САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ,  

ОДРЖАНЕ 17.  МАРТА 2009. ГОДИНЕ,  
У БЕОГРАДУ, СА ПОЧЕТКОМ У 11 САТИ 

 
 

ДНЕВНИ   РЕД 
 

• УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ТРИНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА   
ОДРЖАНЕ 25. ДЕЦЕМБРА  2008. ГОДИНЕ 

 
 

1. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА  
 
2. ИЗВЕШТАЈ О МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ 

РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА  САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ХЕМИЈЕ И 
НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ ЗА ПЕРИОД  I – XII 2008. ГОДИНЕ 

 
3. ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР И АКТИВНОСТИ НА ЗАКЉУЧИВАЊУ 

ПОСЕБНОГ (ГРАНСКОГ) КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 
 

4. ТЕКУЋА ПИТАЊА 
 
 

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

 Седници  је   од укупно 38 чланова Републичког одбора присуствовало 29 
чланова: Антонијевић Слободан, Божић Вукашин, Вајагић Вељко, Вукојичић 
Милосав, Дудуковић Милорад, Живановић Зоран, Илић Драган, Јаковљевић 
Томислав, Јеремић Драган, Крстић Звонимир, Лалић Тамара, Матејић Живојин, 
Милетић Срђан, Момчиловић Бранко, Несторовић Љубиша, Перић Светислав, 
Перовић Небојша, Петковић Ненад, Поповић Радивој, Ранчић Зоран, Ристић 
Зоран, Стојановић Миљко, Стојановић Стеван, Стојиљковић Раде, Тадић Јасмина, 
Танкосић Драган, Тановић Томислав, Тодоровић Зоран и Цветковић Бошко. 

 
Одсутни: Анђелковић Ђорђе, Величковић Слађана, Ивовић Милан, Илић 

Радиша, Јошић Жарко, Матовић Веселин, Орловић Ђорђе, Радоњић Зорица и 
Рајнић Миливоје.  

 
Седници су  присуствовали: Петровић Слободан – председик Надзорног 

одбора, Лазић Миливоје – члан Статутарног одбора и Бараћ Миленко – 
регионални повереник.  
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*   *    * 
 

УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ТРИНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ  
РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА   ОД 25. ДЕЦЕМБРА  2008. ГОДИНЕ 

 
 Записник са тринаесте седнице Републичког одбора од 25. децембра 
2008. године усвојен је у интегралном тексту датом за седницу.  
 

I 
 

ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА 
 

На основу одлука органа синдикалних организација, а у складу са 
одредбама члана 81. Статута Самосталног синдиката хемије и неметала Србије, 
Републички одбор Самосталног синдиката хемије и неметала Србије, на седници 
одржаној 17. марта 2009. године, је 
 
 

К О Н С Т А Т О В А О 
 

1. Драгомиру Видановићу, престао је мандат у Републичком одбору, дана 9. 
априла 2008. године.  

 
2. Светомиру Игњатовићу, престао је мандат у Статутарном одбору, дана 2. 

јула 2008. године. 
 

3. Вукосави Ристић, престао је мандат у Надзорном одбору, дана 31. 
децембра  2008. године. 

 
4. Миладину Јањићу, престао је мандат у Републичком одбору, дана 31. 

децембра 2008. године. 
 

5. Браниславу Грујићу, престао је  мандат у Републичком одбору, дана 31. 
децембра 2008. године. 

 
 

*   *    * 
 
 На основу члана 81. Статута Самосталног синдиката хемије и неметала 
Србије, Републички одбор Самосталног синдиката хемије и неметала Србије, на 
седници одржаној 17.  марта 2009. године, донео је следећу 
 
 

О Д Л У К У 
 

1. Верификује се мандат новоизабраним члановима Републичког 
одбора Самосталног синдиката хемије и неметала Србије: 

 
• ТАДИЋ ЈАСМИНИ – «Хемофарм концерн» Вршац; 
• ВАЈАГИЋ ВЕЉКУ – «Хипол» Оџаци. 

 
2. Мандат новоизабраним члановима Републичког одбора из тачке 1. ове 

одлуке тече од 17. марта 2009. године и траје до истека мандата 
чланова Републичког одбора у чији су сазив изабрани. 

 
 
 

 2



II 
 

ИЗВЕШТАЈ О МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ  
РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА  САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ХЕМИЈЕ 

 И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ  ЗА ПЕРИОД I – XII 2008. ГОДИНЕ 
 
 Члановима Републичког одбора достављен је Извештај и Закључци 
Надзорног одбора о извршеном увиду у материјално-финансијско пословањe 
Републичког одбора за период  I – XII 2008. године. 
 
 Слободан Петровић – преседник Надзорног одбора упознао је чланове 
Републичког одбора са закључцима Надзорног одбора о извршеном увиду у 
материјално-финансијско пословање Републичког одбора у периоду I – XII 2008. 
године. 
 
 Петровић је истакао да је, након извршеног увида у изворну 
документацију, Надзорни одбор констатовао - закључио: 
 
 

1. Материјално-финансијско пословање Републичког одбора Самосталног 
синдиката хемије и неметала Србије у периоду I – XII 2008. године 
вођено је у складу са важећим законским прописима, Планом рада  
Планом материјално-финансијског пословања за 2008. годину и одлукама 
Председништва и Републичког одбора. 

 
Средства су рационално и наменски коришћена, а укупни приходи су 
већи од расхода за 0,37 %. 

 
2. Полазећи од става да је за деловање Самосталног синдиката хемије и 

неметала Србије, на свим нивоима организовања, неопходно поштовати 
Статутом утврђене обавезе, Надзорни одбор и овом приликом указује на 
потребу много већег ангажовања чланова органа Самосталног синдиката 
хемије и неметала Србије (чланова Републичког одбора, Председништва, 
Статутарног и Надзорног одбора), регионалних повереника и 
повереништава на територији, као и посебно неопходност далеко већег 
ангажовања председника синдикалних организација и надзорних одбора 
у синдикалним организацијама, у циљу доследног поштовања обрачуна, 
расподеле и уплате средстава синдикалне чланарине на поједине правне 
субјекте према утврђеној пропорцији расподеле, у складу са одредбама 
Статута Савеза самосталних синдиката Србије, Статута Самосталног 
синдиката хемије и неметала Србије и Правилника о раду Штрајкачког 
фонда Самосталног синдиката хемије и неметала Србије.  
 

3. Финансијска дисциплина,  рационално трошење средстава и поштовање 
статутарних норми на свим нивоима синдикалног организовања и 
деловања су предуслови да и у овим тешким временима за синдикално 
деловање и за запослене, Самостални синдикат хемије и неметала може 
успешно да остварује своју улогу у заштити права запослених и да 
реализује садржаје и активности утврђене Програмом рада за период 
2006 – 2010. година и Планом рада за текућу годину. 

 
4. Надзорни одбор предлаже Републичком одбору да усвоји Извештај о 

материјално-финансијском пословању Републичког одбора за период  I – 
XII 2008. године у интегралном тексту датом за седницу. 

 
*   *    * 
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Учешће у расправи узели су Несторовић Љубиша, Момчиловић Бранко и 
Танкосић Драган. 
 

*   *   * 
 
 На основу члана 81. Статута Самосталног синидката хемије и неметала 
Србије, Републички одбор је донео следећу 
 

О Д Л У К У 
 
 Усваја се Извештај о материјално-финансијском пословању Републичког 
одбора Самосталног синидката хемије и неметала Србије за период јануар – 
децембар 2008. године у интегралном тексту датом за седницу. 
 
 

III 
 

ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР И АКТИВНОСТИ НА ЗАКЉУЧИВАЊУ 
ПОСЕБНОГ (ГРАНСКОГ) КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 

 
 Љубиша Несторовић – председник Самосталног синдиката хемије и 
неметала Србије упознао је чланове Републичког одбора о активностима на 
изради Посебног (гранског) колективног уговора за хемију и неметале Србије. 
 

Несторовић је истако да је синдикат урадио предлог текста Посебног 
(гранског) колективног уговора у који су укорпориране и одговарајуће уредбе 
Општег колективног уговора – уз очекивање да би до краја априла требало да 
закључимо Посебан колективни уговор за хемију и неметале Србије. 
 
 Такође, Несторовић је указао  да ће преговарачки тим синдиката 
(Самостални синдикат и «Независност») бројати укупно девет чланова, као и 
преговарачки тим Уније послодаваца Србије – у који су укључени и 
представници Привредне коморе Србије.  То је посебан квалитет са становишта 
дефинисања и практичне примене усвојених решења и стварања предуслова за 
проширено дејство Посебног (гранског) колективног уговора. 
  
 Састав и надлежност Преговарачког тима синдиката утврдиће 
Председништво Самосталног синдиката хемије и неметала Србије. 
 

IV 
 

ТЕКУЋА  ПИТАЊА 
 

1. Састанак чланова републичких одбора самосталних синдиката 
Србије са премијером и члановима Владе Републике Србије 

 
 

Љубиша Несторовић – председник Самосталног синдиката хемије и 
неметала Србије упознао је чланове Републичког одбора са суштином разговора 
вођених са председником ССС Србије, Љубисавом Орбовићем, око одржавања 
заједничког састанка чланова републичких одбора самосталних синдиката 
Србије са премијером и члановима Владе Републике Србије. 

 
Састанак ће се одржати у Дому синдиката, у периоду од 10. до 15. априла 

2009. године. 
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Циљ састанка је сагледавање постојећег стања и предузимање 
конкретних мера и активности ради превазилажења присутних проблема и 
ублажавања последица економске кризе. 

 
 
2. Сусрети «Хеминс 2009» 

 
Љубиша Несторовић – председник Самосталног синдиката хемије и 

неметала Србије потсетио је чланове Републичког одбора да су председницима 
синдикалних организација из делатности хемије и неметала Србије и енергетике 
и петрохемије Србије достављена сва неопходна акта о одржавању Сусрета 
«Хеминс 2009», у Доњем Милановцу, хотел «Лепенски вир», у периоду од 17. до 
21. јуна 2009. године. 
 
 Несторовић је посебно указао да је неопходно да што већи број 
синдикалних организација и представника појединих предузећа узме учешће на 
овим сусретима (макар са пет учесника), уз обавезу поштовања утврђених 
услова и рокова, како би све неопходне активности благовремено и квалитетно 
реализовали. 
 
 Председништво ће на првој наредној седници донети одлуку о саставу 
Организационог одбора Сусрета «Хеминс 2009», као и одлуку о члановима 
Такмичарске комисије и Комисије за жалбе. 
 

 
3. Ажурирање података  

 
У циљу доследног регулисања статуса чланства, репрезентативности 

синдикалних организација, уписа у Регистар синдиката промене уписаних 
података и ажурирања базе података на нивоу Самосталног синдиката хемије и 
неметала Србије, председницима синдикалних организација из делатности 
хемије и неметала Србије, а и члановима Републичког одбора уз позив за 
седницу, достављени су сви неопходни материјали из ове области, и то: Статус 
члана синдиката, упис синдикалне организације (промене података) у Регистар 
синдиката, матични и порески идентификациони број (ПИБ-а) и текући рачун 
синдикалне организације, репрезентативност синдикалне организације, 
ажурирање базе података и обрачун и уплата синдикалне чланарине према 
утврђеној пропорцији расподеле; минимум података о синдикалној организацији 
и предузећу; захтев послодавцу за утврђивање репрезентативности синдикалне 
организације; решење о утврђивању репрезентативности синдикалне 
организације; кадровски упитник; образац пријаве Републичког завода за 
статистику за разврставање синдиката.  
 
 
 Републички одбор је донео следеће 
 

З А К Љ У Ч К Е 
 

1. Неопходно је да све синдикалне организације из делатности хемије и 
неметала Србије доследно регулишу статус чланства, правни статус 
синдикалне организације и ажурирају базу података. 

 
2. Након ажурирања сопствене базе података, а у циљу формирања 

егзактне базе података на нивоу Самосталног синдиката хемије и 
неметала Србије и утврђивања репрезентативности Самосталног 
синдиката хемије и неметала Србије, у складу са Законом о раду («Сл. 
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гласник РС», бр. 24/05 и 61/05), неопходно је да све синдикалне 
организације Републичком одбору доставе следећа акта и извештаје: 

 
• фотокопију последњег Решења о упису синдикалне 

организације  у Регистар синдиката, који се води при 
Министарству за рад и социјалну политику; 

 
• фотокопију Обавештења о разврставању  (Извод из Регистра) 

републичког завода за статистику; 
 

• фотокопију ПИБ-а; 
 

• фотокопију Решења о репрезентативности синдикалне 
организације (Решење доноси директор предузећа – 
послодавца, на основу захтева председника синдикалне 
организације);  

 
• Минимум података о синдикалној организацији и предузећу 

(образац Самосталног синдиката хемије и неметала Србије); 
 

• списак чланова Самосталног синдиката хемије и неметала 
Србије  (образац Самосталног синдиката хемије и неметала 
Србије); 

 
• фотокопију Приступница чланова Самосталног синдиката хемије 

и неметала Србије. 
 

 
4. Оцена уставности основа за утврђивање накнаде зараде за време 

привремене спречености за рад преко 30 дана – члан 88. Закона о 
здравственом осигурању  («Сл. гласник РС», бр. 107/05 и 109/05) 

 
На иницијативу Самосталног синдиката «Тигар» а.д. Пирот, а у складу са 

закључцима Председништва Самосталног синдиката хемије и неметала Србије од 
04.12.2008. године и закључком Председништва Већа ССС Србије од 08.12.2008. 
године, председник ССС Србије, Љубисав Орбовић, дана 22.12.2008. године, 
Уставном суду Републике Србије поднео је Иницијативу за покретање поступка 
за оцењивање уставности одредаба члана 88. став 2. Закона о здравственом 
осигурању  («Сл. гласник РС», бр. 107/05 и 109/05). 

 
 Имајући у виду да до данашњег дана немамо повратну информацију и 
поред нашег интересовања, Републички одбор је закључио да председник 
Самосталног синдиката хемије и неметала Србије предузме одређене активности 
у циљу добијања повратне информације докле се стигло са овим захтевом и да 
након тога на одговарајући начин информише Самостални синдикат «Тигар» а.д. 
Пирот, као и друге синдикалне организације из делатности хемије и неметала 
Србије. 
 
 Рад седнице Републичког одбора завршен је у 13,00 сати. 
 
 
 

  СЕКРЕТАР РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА 
 
 Дипл. ецц Томислав Тановић Тане 
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