Београд, 04.06.2015.
Број: 88

На основу члана 95. Статута Самосталног синдиката металаца Србије,
предлажем Управи на верификацију потпредседнике ССМС са њиховим
задужењима, и то:

ЗОРАН МАРКОВИЋ
 Развој и унапређење рада синдикалних организација
 Помоћ у раду председнику и органима синдикалне организације,
 Оснивање нових синдикалних организација,
 Учлањавање нових чланова,
 Развијање социјалног дијалога код послодавца,
 Примена међународних конвенција везано за информисање и
консултовање,
 Устројавање статистичких података о свим важним елементима
рада синдикалне организације,
 Унапређење рада са пословодством привредних друштава,
 Унапређење рада са младима, женама и лицима са посебним
потребама,
 Координација и сарадња са регионалним организацијама,
организацијама ССМС за покрајине и град Београд.

ЈАДРАН ПОПОВИЋ
 „Симеста“ и осмишљавање и реализација алтернативних извора
финансирања синдиката
 Унапређење рада „Симесте“ кроз рад у Управном одбору (као
председник),
 Осмишљавање и координација проширивања опсега активности
„Симесте“,
 Координација
и
осмишљавање
рада
са
председницима
синдикалних организација везано за велике набавке,
 Предлагање свих могућих алтернативних извора финансирања
синдиката,
 Анализа могуће сарадње са послодавцем (јединствена набавка
преко „Симесте“ личних заштитних средства или средстава за
хигијену или...).

БОЖИДАР ТОДОРОВИЋ
 Осмишљавање и реализација одрживог плана едукације и информисања
 Осмишљавање и реализација синдикалне школе,
 Осмишљавање
и
реализација
информисања
у
ССМС
и
инфраструктури ССМС (информатори, новине, интернет, ТВ, радио,
итд...).

СЛОБОДАН КОСТИЋ
 Успостављање одрживе синдикалне сарадње и повезивање са другим
гранским синдикатима у оквиру ССМС
 Осмишљавање и реализације заједничких тема за сарадњу
синдикалних организација ССМС,
 Осмишљавање и реализација могућих додирних тачака са другим
гранским синдикатима.

СЛАВКО БЛАГОЈЕВИЋ
 Систем колективних уговора, фондови и реформе ССМС
 Анализа колективних уговора код послодавца и осмишљавање и
реализација помоћи синдикалним организацијама у том смислу,
 Израда предлога оснивања могућих фондова у синдикату са
израдом оснивачког акта,
 Председавање у Радној групи Конгреса ССМС за реформу ССМС,
анализа и предлагање одрживе реформе ССМС.

СИНИША ПРЕЛИЋ
 Безбедност и здравље на раду
 Анализа стања и предлагања мера за побољшање безбедности и
здравља на раду,
 Осмишљавање и предлагање статистичког праћења повреда на
раду,
 Израда и примена колективног уговора из области безбедности и
здравља на раду,
 Анализа рада представника или одбора за безбедност и здравље
на раду код послодавца и помоћ у њиховом раду,
 Планска анализа радних места са посебним условима рада и
њихова свеобухватност кроз акт о процени ризика, као и
утврђивање чињеница да ли радници са тих радних места имају
додатан оброк и превентивни опоравак, са предлогом за
побољшање стања,
 Анализа стања у вези личних заштитних средстава.

ДРАГОВАН ДРАШКОВИЋ
 Финансирање ССМС
 Рад са председницима синдикалних организација и увођење
синдикалне финансијске дисциплине,
 Осмишљавање и реализација буџетског финансирања ССМС,
 Анализа и предлагање могућег преласка са нето на бруто
синдикалне чланарине,
 Осмишљавање и финансирање синдикалних пројеката,
 Контрола расподеле синдикалне чланарине и рад са надзорним
одбором,
 Координација и сарадња са председницима региона, као и са
председницима организација ССМС за покрајине и град Београд.

ДРАГАН ЈЕКИЋ
 Oбласт „развој и унапређење рада синдикалних организација
одбрамбене и металске индустрије Србије“.
 Члан Преговарачког тима за потписивање Гранског колективног
уговора,
 Задужен за учлањавање нових чланова и за едукацију синдиката у
овом сектору.

Потпредседници имају обавезу да учествују у свим активностима по
непосредном налогу Управе ССМС и Председника ССМС, а које се односе на:
- Развој система синдикалног деловања и организовања,
- Осмишљавање и предлагање начина утицаја синдиката на друштвене
процесе,
- Борба против рада на црно и за достојанствен рад.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ
МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ
П р е д с е д н и к,
Зоран Вујовић

