
План рада Синдикалног Одбора - Синдикалне Организације Синдиката 
Образовања Србије ОШ “Josif Kosti}”  

 
U наредном петогодишњем мандату огледаће се кроз унапређење и развијање следећих области 
деловања : кадровска политика; правна заштита чланова синдикалне организације; информисање, 
комуникације и маркетинг; стандард запослених; помоћ члановима синдиката; спорт и рекреација; 
културне активности; стамбена политика 
 
1.  КАДРОВСКА ПОЛИТИКА          
Задаци: -маркетинг у оквиру организације Синдиката за анимирање и проширивање чланства; 
-успостављање сарадње са другим организацијама; 
 
2.      ПРАВНА ЗАШТИТА 
Задаци: -правна заштита радника; 
- заштита чланова синдиката у ОШ Josif Kosti} по позиву или по службеној  дужности; 
-социјална заштита запослених који се прогласе за технолошки вишак или остану без посла; 
-евидентирање жалби и притужби на органе, чланове одбора, остале запослене, директора  и 
предузимање мера за решавање спора; 
-учествовање и праћење израде правилника и аката ОШ Josif Kosti}; 
-сарадња са правницима, адвокатима, итд; 
 
3.      СТАНДАРД ЗАПОСЛЕНИХ    
Задаци: -набавка робе широке потрошње и намирница по повољним ценама и условима 
кредитирања; оснивање синдикалне касе са независним новчаним улогом чланова синдиката или 
заједничким улогом са директором. 
 
4.       ФОНД ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА    
Задаци: -поштовање и примењивање правилника о давању помоћи  
 
5.     СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ  
 Задаци: -организација спортских, рекреативних активности за чланове синдиката ; 
 
6.    КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ 
Задаци: -праћење и набавка карата за позориште;-планирање излета, дружења, обилазак цркава, 
манастира, река, језера, итд.; 
 
7.    ЗА СТАМБЕНУ ПОЛИТИКУ                                               
Задаци: - праћење и информисање чланове синдикато о најбољим условима кредитирања банака из 
финансијских фондова републике као и куповини станова на основу лизинга од стране лизинг 
компанија. 
 

8.   У области информисања, комуникација и маркетинга планиране    
активности су: 
 
 Задаци: 
-  унапређење рада одбора у комуникацији  са члановима синдикалне организације,  
- јачање двосмерног информисања са чланством,  
- обезбеђивање савремене технологије и средства за комуникацију,  
- формирање неопходних информационих база података,  
- покретање издавања синдикалног билтена, 
 -израда  сајта 



Двосмерно информисање унутар организације реализоваће се коришћењем свих савремених 
комуникацијских средстава, уз основно настојање да битне информације о укупном синдикалном 
раду правовремено буду презентоване на свим нивоима синдикалног организовања.  
 
Посебна пажња ће бити посвећена синдикалном маркетингу: промовисању програмских интереса 
и циљева синдиката, презентацији резултата рада. 
 
 

Финансијски план Синдикалне Организације ОШ “Josif Kosti}” 
 
Финансијски јака синдикална организација може успешно обављати своју функцију само ако има 
стабилне, поуздане, непосредне и додатне изворе финансирања. 
 
Основни извор прихода синдиката је: 
 -синдикална чланарина, са прецизно утврђеном расподелом на  нивоу синдикалне организације, 
уз обавезно дефинисање механизама којима ће се обезбедити доследно поштовање финансијске 
дисциплине. 
 Додатни извори прихода су:  
-Издавање  синдикалне просторије фирмама за продају на рате; 
-Склопљени пословни уговори са радњама и  трговинама о продаји њихових услуга и робе са 
одређеним процентом  рабата за сидикалну касу - (1-5%)  
- Спонзорство и донаторство физичких и  правних лица 
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