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САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ 
               САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ 
          ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ 
              РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР 
Београд, 21.  децембар  2009. године 
        03 Број: 361 

  З А П И С Н И К 
 

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

ОДРЖАНЕ 21.  ДЕЦЕМБРА 2009. ГОДИНЕ,  
У БЕОГРАДУ, СА ПОЧЕТКОМ У 11 САТИ 

 
ДНЕВНИ   РЕД 

 
• УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 16. СЕДНИЦЕ РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА   

ОДРЖАНЕ 26. НОВЕМБРА 2009. ГОДИНЕ 
 

1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БРОЈУ И САСТАВУ ДЕЛЕГАТА ТРЕЋЕГ 
КОНГРЕСА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА 
СРБИЈЕ 
 

2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О САЗИВАЊУ ТРЕЋЕГ КОНГРЕСА 
САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ 

 
3. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ КОНСТИТУТИВНЕ СЕДНИЦЕ 

РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ХЕМИЈЕ И 
НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ 
 

4. УТВРЂИВАЊЕ ТЕКСТА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ САМОСТАЛНОГ 
СИНДИКАТА ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2006 – 2010. 
ГОДИНА  

 
5. УТВРЂИВАЊЕ ТЕКСТА ПРОГРАМА АКТИВНОСТИ САМОСТАЛНОГ 

СИНДИКАТА ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2010-2015. 
ГОДИНА 
 

6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ТЕКСТА СТАТУТА САМОСТАЛНОГ 
СИНДИКАТА ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ ЗА ТРЕЋИ КОНГРЕС 
САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ 

 
7. ИЗВЕШТАЈ О МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ 

РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ХЕМИЈЕ И 
НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ ЗА ПЕРИОД  I – XII 2009. ГОДИНЕ 

 
8. ПЛАН  РАДА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА 

ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ ЗА 2010. ГОДИНУ 
 

9. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА РЕПУБЛИЧКОГ 
ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ 
ЗА 2010. ГОДИНУ 

 
10.  УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОРГАНЕ 

САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ И 
НОСИОЦЕ ФУНКЦИЈА НА НИВОУ РЕПУБЛИКЕ ЗА МАНДАТНИ 
ПЕРИОД 2010-2015. ГОДИНА 

 
11.  СУСРЕТИ «ХЕМИНС 2010» 

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

 Седници  је   од укупно 38 чланова Републичког одбора присуствовало 28 
чланова: Анђелковић Ђорђе, Божић Вукашин, Вајагић Вељко, Вукојичић 
Милосав, Живановић Зоран, Илић Драган, Јаковљевић Томислав, Крстић 
Звонимир, Матејић Живојин, Несторовић Љубиша, Перовић Небојша, Поповић 
Радивој, Ранчић Зоран, Стојановић Миљко, Стојановић Стеван, Стојиљковић 
Раде, Тадић Јасмина, Танкосић Драган, Тановић Томислав, Цветковић Бошко, 
Величковић Слађана, Дудуковић Милорад, Момчиловић Бранко, Орловић Ђорђе, 
Перић Светислав, Петковић Ненад и Јеремић Драган. 

 
Одсутни: Ивовић Милан, Илић Радиша,  Лалић Тамара, Радоњић Зорица, 

Јошић Жарко, Матовић Веселин, Милетић Срђан, Тодоровић Зоран, Рајнић 
Миливоје   и Антонијевић Слободан. 

 
Седници су  присуствовали:  Петровић Слободан – председник Надзорног 

одбора, Ђенадић Мирко – члан Надзорног одбора, Лазић Миливоје – члан 
Статутарног одбора и Бараћ Миленко – регионални повереник.  
  

*   *    * 
 

• УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 16. СЕДНИЦЕ РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА   
ОДРЖАНЕ 26. НОВЕМБРА 2009. ГОДИНЕ 

 
Записник са 16. седнице Републичког одбораод 26. новембра 2009. 

године усвојен је у интегралном тексту датом за седницу. 
 

*   *   * 
 

ОДЛУКА О ФОРМИРАЊУ РЕГИОНАЛНИХ ПОВЕРЕНИШТАВА 
 
 Републички одбор је упознат са одлуком Председништва Самосталног 
синдиката хемије и неметала Србије, донетој на 36. седници Председништва која 
је одржана 10. децембра 2009. године, која гласи: 
 
 У Одлуци о формирању регионалних повереништава Самосталног 
синдиката хемије и неметала Србије, која је усвојена на 16. седници 
Републичког одбора одржаној 26. новембра 2009. године, у члану 1. став 1. 
после редног броја 7. додаје се нови редни број 8. који гласи: «8. регионални 
повереник за централну Србију». 
 

*  *  * 
 

ОДЛУКА О БРОЈУ, САСТАВУ И НАЧИНУ ИЗБОРА  
ЧЛАНОВА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА 

 
 На основу члана 81. Статута Самосталног синдиката хемије и неметала 
Србије, Републички одбор Самосталног синдиката хемије и неметала Србије, на 
својој 17. седници  одржаној 21. децембра 2009. године, донео је следећу 
 

О Д Л У К У 
 
 У Одлуци о броју, саставу и начину избора чланова Републичког одбора 
Самосталног синдиката хемије и неметала Србије, која је усвојена на 16. 
седници Републичког одбора одржаној 26. новембра 2009. године, у члану 2. 
став 1. тачка 1. уместо текста: «бира 1 (једног) члана», треба да стоји текст: 
«бира 2  (два) члана». 
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I 
 

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БРОЈУ И САСТАВУ 
 ДЕЛЕГАТА ТРЕЋЕГ КОНГРЕСА САМОСТАЛНОГ  
СИНДИКАТА ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ 

 
 Разматрајући Предлог одлуке о броју и саставу делегата Трећег конгреса 
Самосталног синдиката хемије и неметала Србије, Републички одбор је донео 
следећу 

О Д Л У К У 
 
 Усваја се Одлука  о броју и саставу делегата Трећег конгреса Самосталног 
синдиката хемије и неметала Србије, у интегралном тексту предлога датом за 
седницу Републичког одбора. 
 

*   *    * 
 
 Интегрални текст одлуке гласи: 
 

На основу члана  78. и 81.  Статута Самосталног синдиката хемије и 
неметала Србије, Републички одбор Самосталног синдиката хемије и неметала 
Србије,  на седници одржаној 21. децембра 2009. године,  донео је 
           

О  Д  Л  У  К  У 
  

О БРОЈУ И САСТАВУ ДЕЛЕГАТА  ТРЕЋЕГ КОНГРЕСА 
САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ 

 
Члан 1. 

 
 Трећи конгрес Самосталног синдиката хемије и неметала Србије чине: 
 

• новоизабрани чланови Републичког одбора; 

• делегати изабрани у синдикалним организацијама, регионалним 
повереништвима, Покрајинском одбору Војводине и ГОС-у Београду; 

• чланови Републичког, Статутарног и Надзорног одбора из претходног  
сазива. 

Члан 2. 
 
 Регионална повереништва, Покрајински одбор Војводине и ГОС Београд 
бирају по једног делегата Конгреса. 
 
 Синдикалне организације укупно бирају најмање 15 делегата Конгреса. 
 

Водећи рачуна о заступљености што је могуће већег броја синдикалних 
организација у раду Конгреса, овлашћује се Председништво Самосталног 
синдиката хемије и неметала Србије да својом одлуком одреди синдикалне 
организације које ће бирати делегате  Конгреса. 
 

Избор делегата Конгреса извршити најкасније до 20. јануара 2009. год. 
 

Члан 3. 
 

  Ову одлуку доставити: 
 

• председницима синдикалних и јединствених организација синдиката; 

• регионалним повереницима; 

• председнику Покрајинског одбора Војводине и ГОС-а Београд. 
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II 
 

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О САЗИВАЊУ ТРЕЋЕГ КОНГРЕСА 
 САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ 

 
Разматрајући Предлог одлуке о сазивању Трећег конгреса Самосталног 

синдиката хемије и неметала Србије, Републички одбор је донео следећу 
 

О Д Л У К У 
 
 Усваја се Одлука  о сазивању Трећег конгреса Самосталног синдиката 
хемије и неметала Србије, у интегралном тексту предлога датом за седницу 
Републичког одбора. 

*   *   * 
 
 Интегрални текст одлуке гласи: 
 

На основу члана 77. Статута Самосталног синдиката хемије и неметала 
Србије, Републички одбор Самосталног синдиката хемије и неметала Србије, на 
седници одржаној 21. децембра 2009. године,  донео је  
 
 

О Д Л У К У  
О САЗИВАЊУ ТРЕЋЕГ КОНГРЕСА  

САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ 
 

(I) 
 

 Трећи конгрес Самосталног синдиката хемије и неметала Србије одржаће 
се у периоду од 15. до 28. фебруара 2010. године. За Трећи конгрес 
Самосталног синдиката хемије и неметала Србије утврђује се следећи предлог  
 

ДНЕВНОГ РЕДА 
 

1. УСВАЈАЊЕ ПОСЛОВНИКА О РАДУ ТРЕЋЕГ КОНГРЕСА  
     САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ 
 
2. ИЗБОР РАДНИХ ТЕЛА КОНГРЕСА 

 

• Верификационе комисије 

• Изборне комисије 

• Записничара и два оверача записника 
 
 
      3. РЕФЕРАТ ПРЕДСЕДНИКА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ХЕМИЈЕ И   

НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ 
 

      4. ИЗВЕШТАЈ ВЕРИФИКАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ И ВЕРИФИКАЦИЈА 
МАНДАТА ДЕЛЕГАТА КОНГРЕСА И НОВОИЗАБРАНИХ ЧЛАНОВА 
РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА  

 
      5. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ДОКУМЕНАТА: 
 

• Извештаја о раду Самосталног синдиката хемије и неметала Србије 
за период 2006 – 2010. година 

• Програма активности  Самосталног синдиката хемије и неметала 
Србије за период 2010 – 2015. година 

• Статута  Самосталног синдиката хемије и неметала Србије 
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     6. ПРЕДЛОГ И УТВРЂИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР 
 

• Председника Самосталног синдиката хемије и неметала Србије 

• Чланова Статутарног одбора 

• Чланова Надзорног одбора 
 

7. ИЗБОРИ И ИЗВЕШТАЈ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 
8. ДАВАЊЕ РАЗРЕШНИЦЕ ДОСАДАШЊИМ ЧЛАНОВИМА 

 

• Републичког одбора 

• Статутарног одбора 

• Надзорног одбора 
 

(II) 
 

 Овлашћује се Председништво Самосталног синдиката хемије и неметала 
Србије да утврди место и датум одржавања Конгреса.  
 

III 
 

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ КОНСТИТУТИВНЕ 
 СЕДНИЦЕ РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ  

СИНДИКАТА ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ 
 

Разматрајући Предлог одлуке о одржавању Конститутивне седнице 
Републичког одбора Самосталног синдиката хемије и неметала Србије, 
Републички одбор је донео следећу 
 

О Д Л У К У 
 
 Усваја се Одлука  о одржавању  Конститутивне седнице Републичког 
одбора Самосталног синдиката хемије и неметала Србије, у интегралном тексту 
предлога датом за седницу Републичког одбора. 
 

*   *   * 
 
 Интегрални текст одлуке гласи: 

 
На основу члана 81. Статута Самосталног синдиката хемије и неметала 

Србије, Републички одбор Самосталног синдиката хемије и неметала Србије, на 
седници одржаној 21. децембра 2010. године, донео је  
      

О  Д  Л  У  К  У 
 

О ОДРЖАВАЊУ КОНСТИТУТИВНЕ СЕДНИЦЕ РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА  
САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ 

 
 Конститутивна седница Републичког одбора Самосталног синдиката 
хемије и неметала Србије одржаће се у периоду од 15. до 28. фебруара  2010. 
године (одмах по завршетку рада Конгреса). 

 
 За Конститутивну седницу Републичког одбора Самосталног синдиката 
хемије и неметала Србије утврђује се следећи предлог 
 

ДНЕВНОГ РЕДА 
 

1. ИМЕНОВАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ПОВЕРЕНИКА 
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2. ИЗБОР РАДНИХ ТЕЛА 
 

• Верификационе комисије 

• Изборне комисије 

• Записничара и два оверача записника 
 
2. ИЗВЕШТАЈ ВЕРИФИКАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ 

 
3. ПРЕДЛОГ И УТВРЂИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР СЕКРЕТАРА 

САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ 
 

4. ИЗБОР И ИЗВЕШТАЈ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 
 

IV 
 

УТВРЂИВАЊЕ ТЕКСТА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ  
САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ  

ЗА ПЕРИОД 2006 – 2010. ГОДИНА 
 

На основу члана 81. Статута Самосталног синдиката хемије и неметала 
Србије, Републички одбор Самосталног синдиката хемије и неметала Србије, на 
седници одржаној 21. децембра 2009. године, донео је следећу 

 
О Д Л У К У 

 
 Овлашћује се Председништво Самосталног синдиката хемије и неметала 
Србије да утврди коначан предлог текста Извештаја о раду  Самосталног 
синдиката хемије и неметала Србије за период 2006 – 2010. година и достави га 
Трећем конгресу Самосталног синдиката хемије и неметала Србије на 
разматрање и усвајање. 
 

V 
 

УТВРЂИВАЊЕ ТЕКСТА ПРОГРАМА АКТИВНОСТИ  
САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ  

ЗА ПЕРИОД 2010-2015. ГОДИНА 
 
 

На основу члана 81. Статута Самосталног синдиката хемије и неметала 
Србије, Републички одбор Самосталног синдиката хемије и неметала Србије, на 
седници одржаној 21. децембра 2009. године, донео је следећу 
 
 

О Д Л У К У 
 
 Усваја се Предлог програма  активности Самосталног синдиката хемије и 
неметала Србије за период 2010-2015. године, у интегралном тексту датом за 
седницу Републичког одбора. 
 

*   *    * 
 
 Интегрални текст Програма гласи: 
 
 
 На основу члана 79. Статута Самосталног синдиката хемије и неметала 
Србије, Трећи конгрес Самосталног синдиката хемије и неметала Србије, 
дана____  фебруара 2010. године, доноси 
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ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ  САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА  
ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ  ЗА ПЕРИОД  2010 – 2015. ГОДИНА 

  
 Програм активности Самосталног синдиката хемије и неметала Србије за 
период 2010 – 2015. година, као и годишњи планови активности, прилагођаваће 
се потребама и захтевима времена, полазећи од промена у економском, правном 
и привредном систему Републике.  
 
 Непосредна активност Самосталног синдиката хемије и неметала Србије и 
облика  деловања, превасходно ће бити усмерена на остваривању 
оспособљености органа Самосталног синдиката и органа синдикалних 
организација за успешну реализацију основних функција утврђених Статутом и 
Програмом Самосталног синдиката хемије и неметала Србије и Савеза 
самосталних синдиката Србије.  
 
 Тежиште активности биће усмерено на следећа питања и области: 
 
 

1. РАЗВИЈАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ СИСТЕМА  
     КОЛЕКТИВНИХ УГОВОРА  
 
• предузимање мера и активности на закључивању Посебног (гранског) 

колективног уговора за хемију и неметале Србије; 
 
• инсистирање на закључивању колективних уговора код послодаваца код 

којих колективни уговори нису закључени; 
 
• непосредно пружање помоћи органима синдикалних организација у 

поступку припреме и вођења преговора, као и посредовање и учешће у 
преговорима приликом доношења и закључивања колективних уговора 
код послодаваца; 

 
• утврђивање огледних примера, односно начина регулисања појединих 

питања у колективним уговорима код послодаваца; 
 

• обезбеђење пуне логистичке подршке органима синдикалних 
организација при вођењу преговора за закључивање колективних уговора 
(прибављање и давање потребних информација, едукација чланова 
органа синдикалних организација и сл.); 

 
• праћење примене колективних уговора код послодаваца и пружање 

помоћи органима синдикалних организација на остваривању  заштите 
права запослених и чланова синдиката, утврђених законом и колективним 
уговором. 

 
 

2. УСПОСТАВЉАЊЕ И РАЗВИЈАЊЕ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА  
 
• пружање помоћи одборима синдикалних организација, кроз посредовање 

код послодаваца, ради успостављања и вођења равноправног социјалног 
дијалога; 

 
• предузимање мера и активности ради успостављања и вођења 

равноправног социјалног дијалога са представницима послодаваца на 
нивоу  гране хемије и неметала Србије; 

 
• едукација чланова органа Самосталног синдиката хемије и неметала 

Србије и синдикалних организација о начину вођења социјалног дијалога; 
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• обезбеђење институционализације облика  социјалног дијалога  код 
послодаваца и у грани хемије и неметала Србије. 

 
 

3. ДУГОРОЧНИ КОНЦЕПТ ОРГАНИЗОВАЊА, РАЗВОЈА,  
     ДЕЛОВАЊА И ФИНАНСИРАЊА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА 
 
• реализација Дугорочног концепта организовања, развоја  и деловања 

Самосталног синдиката хемије и неметала Србије; 
 

• предузети све неопходне мере у области финансијске дисциплине и 
поштовања статутарних норми, у циљу обезбеђења стабилних извора 
финансирања, као једног од предуслова за успешну реализацију 
утврђених програма и садржаја активности Самосталног синдиката хемије 
и неметала Србије и облика деловања синдиката. 

 
 

4. АКТИВНОСТИ У ПРОЦЕСУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
 

• анализирање и праћење токова приватизације; 
 
• пружање непосредне помоћи одборима синдикалних организација на 

пословима припреме за приватизацију, изради социјалних програма и 
закључивању колективних уговора; 

 
• праћење реализације купопродајних уговора у поступку 

приватизације и предузимање мера и активности ради обезбеђења 
поштовања преузетих обавеза од стране послодаваца према 
запосленима. 

 
 

5. САРАДЊА СА  САВЕЗОМ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА  
СРБИЈЕ И ДРУГИМ СИНДИКАТИМА 

 
• предузимати активности и мере у циљу оспособљавања и јачања 

Савеза самосталних синдиката Србије за остваривање његових 
изворних функција; 

 
• инсистирати на предузимању активности и одговарајућих мера у 

циљу обезбеђења суштински доследне примене Општег колективног 
уговора Републике Србије; 

 
• наставити сарадњу са синдикатима који делују у оквиру Савеза 

самосталних синдиката Србије, на реализацији појединих питања од 
заједничког интереса; 

 
• успостављати и неговати одговарајући степен сарадње са 

синдикатима других синдикалних централа, на принципима 
уважавања, равноправности  и солидарности. 

 
 

6. ЕДУКАЦИЈА 
 

• стална, потпуна, квалитетна едукација и оспособљавање 
синдикалних активиста за успешно обављање својих функција, кроз 
реализацију програма Центра за едукацију (саветовања, семинари и 
предавања по одређеним питањима и др.);  

 
• реализација програма рада Синдикалне школе; 
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• посебну пажњу посветити организовању предавања и других облика 
синдикалног оспособљавања по појединим регијама. 

 
 
7. СУСРЕТИ «ХЕМИНС» 

 
• реализовати програме одржавања традиционалних Сусрета 

запослених у грани хемије и неметала Србије – «ХЕМИНС». 
 
 

8.  МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 
 

• наставити и развијати сарадњу са међународним синдикалним 
организацијама и централама; 
 

• наставити и развијати билатералну сарадњу са синдикатима других 
земаља; 

 
• успостављати и развијати сарадњу са сродним синдикатима других 

земаља на нивоу Регија. 
 

8. МАРКЕТИНГ И ИНФОРМИСАЊЕ 
 

• благовремено, потпуно и објективно информисање је један од битних 
сегмената деловања и рада синдиката на свим нивоима, како по 
хоризонтали, тако и по вертикали; 

 
• предузимање одговарајућих мера и активности ради обезбеђивања 

континуираног двосмерног информисања у оквиру Самосталног 
синдиката (органи Самосталног синдиката хемије и неметала Србије – 
регионални повереници – органи синдикалне организације – чланство 
Самосталног синдиката хемије и неметала Србије); 

 
• кроз синдикални маркетинг обезбедити промовисање циљева 

Самосталног синдиката хемије и неметала Србије и Савеза 
самосталних синдиката Србије и  презентацију резултата рада 
синдиката,  у циљу  потпунијег информисања јавности и чланства;  
 

• организовати разне видове пропаганде и пропагандних акција. 
 

*   *   * 
 
 Програм активности Самосталног синдиката хемије и неметала Србије за 
период 2010 – 2015. година остаје отворен и за друга питања и садржаје, 
уколико се у току његове реализације укаже потреба. 
 
 Утврђивање динамике, рокова и носиоца реализације овог програма 
извршиће се годишњим плановима рада и активности Републичког одбора 
Самосталног синдиката хемије и неметала Србије. 
 
 За реализацију овог програма предвидети одговарајућа финансијска 
средства у годишњим плановима рада Републичког одбора и других облика 
деловања Самосталног синдиката хемије и неметала Србије. 
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VI 
 

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ТЕКСТА СТАТУТА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА 
ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ ЗА ТРЕЋИ КОНГРЕС САМОСТАЛНОГ 

СИНДИКАТА ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ 
 
 
 Разматрајући Предлог Статута Самосталног синдиката хемије и неметала 
Србије, Републички одбор је донео следећу 
 

О Д Л У К У 
 

1. Усваја се предлог Статута Самосталног синдиката хемије и 
неметала Србије, који ће се доставити Трећем конгресу 
Самосталног синдиката хемије и неметала Србије. 

 
2. Овлашћује се Председништво Самосталног синдиката хемије и 

неметала Србије, у случају указане потребе, да изврши правно-
техничку  редакцију и одговарајућу допуну предлога Статута. 

 
 

VII 
 

ИЗВЕШТАЈ О МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ 
ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ  

ЗА ПЕРИОД  I – XII 2009. ГОДИНЕ 
 

 
Слободан Петровић – председник Надзорног одбора, упознао је чланове 

Републичког одбора са извештајем о материјално-финансијском пословању 
Републичког одбора Самосталног синдиката хемије и неметала Србије за период 
I – XII 2009. године. 

*   *   * 
 
На основу члана 81. Статута Самосталног синдиката 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 синдиката хемије и неметала Србије за период I – XII 2009. 
године, у интегралном тексту датом за седницу Републичког одбора. 
 
 

VIII 
 

ПЛАН  РАДА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ  
СИНДИКАТА ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ ЗА 2010. ГОДИНУ 

 
 

На основу члана 81. Статута Самосталног синдиката хемије и неметала 
Србије, Републички одбор Самосталног синдиката хемије и неметала Србије, на 
седници одржаној 21. децембра 2009. године, донео је следећу 
 
 

О Д Л У К У 
 
 Усваја се Предлог плана рада Републичког одбора Самосталног синдиката 
хемије и неметала Србије за 2010. годину, у интегралном тексту датом за 
седницу Републичког одбора. 
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*   *    * 
 
 Интегрални текст Плана рада  гласи: 
 
  
 У складу са Предлогом програма активности Самосталног синдиката 
хемије и неметала Србије за период 2010 – 2015. година, тежиште активности у 
току 2010. године биће усмерено на следећа питања и области: 

 
1. Материјални и социјални положај запослених и приватизација 

предузећа 
 

Процес приватизације је ушао у своју завршну фазу. У протеклом периоду 
овај процес је показао све негативне и болне последице које транзиција носи, 
али и оне које су се бољом законодавном регулативом могле избећи или 
ублажити: незбринути вишкови запослених, корупција, «сумњиви» и 
неликвидни купци, дуготрајни поступци, раскид купопродајних уговора, 
неинвестирања у предузећа, распродаја имовине и прекидање континуитета 
производње.  

 
Руководствима синдикалних организација пружити одговарајућу помоћ, у 

складу са реалним потенцијалним могућностима и специфичностима конкретног 
предузећа. 

 
Перманентно пратити реализацију купопродајних уговора са Центром за 

контролу. 
 
 2. Законски пројекти  
 
 У процесу измена и допуна, односно доношења нових законских 
пројеката, Самостални синдикат мора узети активно учешће, снагом аргумената 
и релевантних чињеница, и у случају потребе адекватно реаговати. 
 

3. Колективни уговори 
 

Инсистирати на предузимању конкретних мера у циљу доследне примене 
Општег колективног уговора Републике Србије. 

 
 Предузети конкретне активности на закључивању Посебног (гранског) 
колективног уговора за  хемију и неметале Србије. 
 
 На основу оцене да је колективни уговор незаменљиви инструмент односа 
света рада и света капитала, посебну пажњу посветити закључивању 
колективних уговора код послодаваца, уз доследно поштовање преговарачког 
суверенитета, у складу са одредбама Закона о раду и другим законским 
пројектима из ове области. 
 

4. Едукација 
 
Полазећи од потребе за сталном едукацијом и подизањем степена 

оспособљености руководстава синдиката на свим нивоима организовања, за 
успешно и квалитетно обављање функција, као представника запослених, у 
остваривању и заштити колективних и појединачних права запослених и 
постизања боље преговарачке позиције синдиката, у току године преко Центра 
за едукацију реализовати све облике оспособљавања синдикалних активиста, 
кроз: Синдикалну школу, саветовања,  семинаре и радионице  по одређеним 
питањима и разне врсте једнократних предавања. 
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Синдикални активисти морају да поседују одговарајуће знање, ауторитет 
и подршку чланства, вештину у међусобним комуникацијама и преговарању, 
иницијативност и спремност за преузимање ризика. 

 
5. Међународна сарадња 

 
Наставити са неговањем и продубљивањем међународне сарадње, у циљу 

стицања нових сазнања и искустава и стварања још чвршће повезаности са 
балканским, европским и светским федерацијама и асоцијацијама синдиката. 
  

6. Заједничко деловање и сарадња са другим синдикатима 
 

Самостални синдикат хемије и неметала Србије у претходном периоду 
неговао је сарадњу са другим синдикатима који делују у оквиру Савеза 
самосталних синдиката Србије, као и са синдикатима који делују у оквиру 
других синдикалних централа. 

 
И у наредном периоду неопходно је наставити и продубити ову сарадњу 

по основним и кључним питањима заједничког рада и деловања.  
 
7. Успостављање и развијање социјалног дијалога  

 
Полазећи од значаја социјалног дијалога, посебно у условима транзиције, све 
је израженија потреба за успостављањем дијалога између социјалних 
партнера. 
 

У циљу успостављања и развијања социјалног дијалога неопходно је 
ангажовање: 

 
• на даљем изграђивању и развијању социјалног дијалога на свим нивоима; 
 
• на иницирању одређених захтева Социјално-економском савету 

Републике, преко представника Самосталног синдиката; 
 
• на развоју социјалног дијалога у предузећима, као једног од кључних 

елемената усаглашавања и регулисања интереса између света рада и 
света капитала; 

 
• на пружању помоћи одборима синдикалних организација, кроз 

посредовање код послодаваца, ради успостављања и вођења 
равноправног социјалног дијалога уз уважавање легитимних интереса и 
позиција свих учесника; 

 
• на предузимању мера и активности ради успостављања и вођења 

равноправног социјалног дијалога са представницима послодаваца на 
нивоу  гране хемије и неметала Србије; 

 
• на едукацији чланова органа и синдикалних активиста о начину вођења 

социјалног дијалога – да буду равноправни и компетентни у дијалогу у 
погледу предмета преговора, као и способности вођења дијалога по свим 
питањима, успостављањем и развијањем коректне и квалитетне 
комуникације на линији послодавац – синдикат, у циљу спречавања 
конфликтних ситуација, потпуније спознаје проблема и убеђивања у 
оправданост захтева, планова и предузетих мера; 

 
• на обезбеђењу институционализације облика социјалног дијалога  код 

послодаваца и у грани хемије и неметала Србије. 
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8. Финансијска дисциплина  
 
Предузети све неопходне мере у области финансијске дисциплне и 

поштовање статутарних норми у циљу обезбеђења стабилних извора 
финансирања, као једног од предуслова за успешну реализацију планираних 
активности. 
  

9. Активност у Председништву Већа и Већу Савеза самосталних 
синдиката Србије 

 
Ову активност реализовати преко чланова Већа Савеза самосталних 

синдиката Србије из наше делатности, уз још енергичнији и одговорнији приступ 
при реализацији утврђених закључака, захтева и ставова органа Самосталног 
синдиката хемије и неметала Србије, јер је претходни период показао да смо по 
одређеним кључним  питањима имали јасну дугорочну визију развоја и 
превазилажења одређених проблема. 

 
Савез самосталних синдиката Србије  мора бити у активној функцији 

гранских синдиката и других облика деловања синдиката, са јасно дефинисаним 
и утврђеним правима, обавезама, надлежностима и одговорностима. 
 

10. Сусрети «ХЕМИНС» 
 
 У првој половини 2010. године организовати традиционалне сусрете 
Самосталног синдиката хемије и неметала Србије  «ХЕМИНС 2010», чију ће 
реализацију спровести Организациони одбор Сусрета. 
 

11. Информисање  
 

Благовремено, потпуно и објективно информисање је један од битних 
сегмената деловања и рада синдиката на свим нивоима, како по хоризонтали, 
тако и по вертикали.  
 
 У наредном периоду мора се обезбедити ефикасно, целовито, сажето и 
благовремено информисање – уз неговање доследног, професионалног и 
одговорног односа чланова органа и носиоца функција у Синдикату.  
 

12.  Маркетинг и омасовљење чланства 
 

Неопходно је посебну пажњу посветити синдикалном маркетингу, путем 
промовисања циљева Самосталног синдиката хемије и неметала Србије, 
презентације резултата рада, размене искустава у практичном синдикалном 
раду, организовање пропагандних и стручних акција по одређеним питањима и 
слично, а све у циљу да се привуче што већи број запослених који нису чланови 
синдиката или су чланови других синдикалних централа ради  учлањења у 
Самостални синдикат хемије и неметала Србије,  посебно код послодаваца са 
малим бројем запослених и код којих нису формиране синдикалне организације 
самосталног синдиката. 
 
 Регулисање статута чланства, утврђивање репрезентативности 
синдикалних организација, ажурирање базе података,  као и борба за нове 
чланове мора бити континуирана и стална, где главну активност морају 
испољити председници синдикалних организација и регионални повереници. 
 

*   *   * 
 

План рада остаје отворен и за друга питања и садржаје, уколико се у току 
његове реализације укаже потреба.  
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Утврђивање динамике, рокова и носиоца реализације овог плана 
извршиће Председништво Самосталног синдиката хемије и неметала Србије. 
 
 За реализацију овог плана предвидети финансијска  средства Планом 
материјално-финансијског пословања Републичког одбора Самосталног 
синдиката хемије и неметала Србије за 2010. годину. 
 

IX 
 

ПЛАН МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА РЕПУБЛИЧКОГ 
ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ ЗА 

2010. ГОДИНУ 
 
 Слободан Петровић - председник Надзорног одбора упознао је чланове 
Републичког одбора  са предлогом Плана материјално-финансијског пословања 
Републичког одбора Самосталног синдиката хемије и неметала Србије за 2010. 
годину. 
 

*   *   * 
 

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

О Д Л У К У 
 
 Усваја се План материјално-финансијског пословања Републичког одбора 
Самосталног синдиката хемије и неметала Србије за 2010. годину, у интегралном 
тексту датом за седницу Републичког одбора. 
 

X 
 

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОРГАНЕ САМОСТАЛНОГ 
СИНДИКАТА ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ И НОСИОЦЕ ФУНКЦИЈА НА 
НИВОУ РЕПУБЛИКЕ ЗА МАНДАТНИ ПЕРИОД 2010-2015. ГОДИНА 

 
На основу члана 81. Статута Самосталног синдиката хемије и неметала 

Србије, Републички одбор Самосталног синдиката хемије и неметала Србије, на 
седници одржаној 21. децембра 2009. године, донео је следећу 
 

О Д Л У К У 
  

1. Синдикалне организације, јединствене организације синдиката, 
регионални повереници, пододбори, Покрајински одбор Војводине и ГОС 
Београд  предлог кандидата за чланове органа и носиоце фунција Самосталног 
синдиката хемије и неметала Србије дужни су да доставе Председништву 
Самосталног синдиката хемије и неметала Србије, најкасније до 20. јануара 
2010. године. 
 
 2. Овлашћује се Председништво Самосталног синдиката хемије и 
неметала Србије да својом одлуком утврди и Конгресу достави коначан предлог 
листе кандидата за чланове органа и носиоце функција Самосталног синдиката 
хемије и неметала Србије, за мандатни период 2010-2015. година, у складу са  
одредбама Статута Самосталног синдиката хемије и неметала Србије. 
 

XI 
 

СУСРЕТИ «ХЕМИНС 2010» 
 

На основу члана 81. Статута Самосталног синдиката хемије и неметала 
Србије, а у У складу са Планом рада за 2010. годину, Републички одбор 
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Самосталног синдиката хемије и неметала Србије, на седници одржаној 21. 
децембра 2009. године, је донео следећу 
 

О Д Л У К У 
 

1. Да се у првој половини 2010. године одрже Сусрети Самосталног 
синдиката хемије и неметала Србије «ХЕМИНС 2010» и свим синдикалним 
организацијама достави позив за учешће и партиципацију броја учесника 
на Сусретима «ХЕМИНС 2010». 

 
2. Задужује се Председништво Самосталног синдиката хемије и неметала 

Србије и Организациони одбор да утврде дестинацију и услове 
одржавања Сусрета. 

 
XII 

 
ТЕКУЋА ПИТАЊА 

 
1. Утврђивање предлога кандидата за председника и потпредседника 

Покрајинског одбора енергетике, петрохемије, хемије и неметала 
Војводине 

 
 

На основу члана 81. Статута Самосталног синдиката хемије и неметала 
Србије, Републички одбор Самосталног синдиката хемије и неметала Србије, на 
седници одржаној 21. децембра 2009. године, је донео следећу 
 

О Д Л У К У 
 

1. Да се МИША ФАРАГА утврди као кандидат за председника 
Покрајинског одбора енергетике, петрохемије, хемије и неметала 
Војводине. 

 
2. Да се ЖАРКО ЈОШИЋ утврди као кандидат за потпредседника 

Покрајинског одбора енергетике, петрохемије, хемије и неметала 
Војводине. 

 
 

2. Утврђивање предлога кандидата за председника ГОС-а Београд 
 

На основу члана 81. Статута Самосталног синдиката хемије и неметала 
Србије, Републички одбор Самосталног синдиката хемије и неметала Србије, на 
седници одржаној 21. децембра 2009. године, је донео следећу 
 

О Д Л У К У 
 
 Да се ВУКАШИН БОЖИЋ утврди као кандидат за председника ГОС-а 
Београд. 
 
 
 
3. Утврђивање предлога кандидата за председнике градских и 

општинских већа ССС Србије 
 
 

На основу члана 81. Статута Самосталног синдиката хемије и неметала 
Србије, Републички одбор Самосталног синдиката хемије и неметала Србије, на 
седници одржаној 21. децембра 2009. године, је донео следећу 
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О Д Л У К У 

 
 У свим градским и општинским већима ССС Србије на чијој територији 
партиципирају као већинске синдикалне организације из делатности хемије и 
неметала Србије, неопходно је да синдикалне организације за председнике већа 
и носиоце функција утврде предлог кандидата  из гране хемије и неметала. 

 
*   *   * 

 
 Рад седнице Републичког одбора завршен је у 13,00 сати. 
 
 

  СЕКРЕТАР РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА 
 
 Дипл. ецц Томислав Тановић Тане 
 
 


