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П Р А В И Л Н И К
О ДОДЕЉИВАЊУ ПРВОМАЈСКЕ НАГРАДЕ
САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА
„МАЈСКИ ЦВЕТ“

Члан 1.
Првомајска награда „Мајски цвет“ Савеза самосталних синдиката
Београда додељује се сваке године поводом Првог маја – међународног
празника рада и то:
Синдикалним организацијама и активистима синдикалних организација
предузећа и установа за резултате на остваривању функција, унапређивању
рада Самосталног синдиката – пет награда.
Предузећима, установама и институцијама, као и послодавцима и
појединцима који су остварили сарадњу са организацијама и органима
Самосталног синдиката и ССС Београда и који су допринели побољшању
материјалног и социјалног положаја чланства ССС Београда – две награде.
Специјална награда за изузетну сарадњу са Савезом самосталних
синдиката Београда синдикалним организацијама и активистима синдикалних
организација.
Члан 2.
Код доделе награда полазиће се од постигнутих резултата и вредноваће
се:
- заштита и остваривање права која произилазе из рада и по основу рада
(закључивање и примена колективних уговора, заштита интереса чланства у
поступку приватизације; техничко – технолошких и организационих промена;
остваривање права запослених за чијим радом је престала потреба и израда и
примена социјалних програма, као и других права утврђених законом и
колективним уговором; висина просека и редовности исплата зарада и накнада
и других примања предвиђених колективним уговором; унапређење услова
рада и остваривању заштите на раду; превенција радне инвалидности, заштити
инвалида рада, жена и омладине и запослених чије је здравље угрожено;
солидарност са запосленима чији је материјални положај угрожен, учешће у
хуманитарним акцијама),

-2- унапређење рада Синдиката, оспособљавање чланства за синдикалну
активност и информисање (унапређење метода и обогаћивање садржаја рада
синдикалне организације; остваривање непосредне комуникације и сарадње са
синдикатима и органима Савеза самосталних синдиката; образовање и
оспособљавање синдикалног чланства и носиоца функција за синдикалну
активност; континуирано обавештавање чланства о раду одбора синдикалне
организације и органима синдиката и Савеза самосталних синдиката;
међусобно информисање организација и органа ССС Београда; информисање
чланства о законима и прописима који су битни за познавање и остваривање
права запослених из рада и по основу рада; информисање шире јавности о
раду организација и органа ССС Београда),
- организовање рекреативних одмора и спортских активности
(организовање свих видова рекреације и одмора чланства ССС Београда;
учешће на спортским такмичењима РСИ и другим спортским сусретима;
унапређење услова за масовне спортско – рекреативне активности чланства
ССС Београда).
Члан 3.
Првомајску награду „Мајски цвет“ (у даљем тексту: Првомајска награда)
чини плакета – симбол цвета ливена од метала, рад вајара Николе
Милуновића.
Добитницима Првомајске награде могу се додељивати и вредносне
награде, што утврђује Председништво ССС Београда.
Члан 4.
Конкурс за подношење предлога за доделу Првомајске награде, интерно
се оглашава у Листу „Београдски радник“ или се о Конкурсу непосредно
обавештавају Градски одбори самосталних синдиката.
Члан 5.
Предлоге за награду могу подносити Одбори синдикалних организација и
Градски одбори самосталних синдиката.
Предлози се подносе на прописаном образцу за одређену област у
четири примерка и уз детаљно писмено образложење остварених резултата у
протеклој години, у складу са чланом 1. и 2. овог Правилника.
Предлози и образложења се достављају ССС Београда у року од 15 дана
од дана објављивања Конкурса и у датом облику прослеђују се Жирију.
За Првомајску награду ССС Београда не могу бити предложени носиоци
функција у органима самосталних синдиката и Савеза самосталних синдиката,
изузев у синдикалној организацији.
Предлози који нису сачињени у складу са Правилником и не буду
достављени у предвиђеном року неће се разматрати.
Првомајска награда се не може доделити синдикалним организацијама и
активистима синдикалних организација које не поштују Статут ССС Београда.
Члан 6.
О додели Првомајске награде одлучује Жири од седам чланова.
Чланове Жирија именује Председништво ССС Београда из редова
синдикалних активиста.

Мандат чланова Жирија траје једну годину и може бити обновљен.
Чланови Жирија, на својој првој седници, бирају председника Жирија.
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Жири је потпуно самосталан у свом раду и одлучивању.
Одлуке о додељивању награде Жири доноси већином гласова од укупног
броја чланова.
Члан 7.а
Одлуку о додели специјалне награде доноси Председништво Савеза
самосталних синдиката Београда.
Члан 8.
У случају да међу предложеним кандидатима за Првомајску награду буде
предузеће или установа, синдикална организација или појединац из средине у
којој је запослен члан Жирија, тај члан не може учествовати у разматрању датог
предлога и доношењу одлуке о том предлогу.
Члан 9.
Жирију се обезбеђују сви потребни услови за рад.
За обављање стручних послова Председништво ССС Београда именује
секретара Жирија.
Члан 10.
Одлуку о додељивању награде Жири саопштава на Конференцији за
штампу.
Награде добитницима уручује председник Савеза самосталних синдиката
Београда на пригодној свечаности.
Члан 11.
Добитнику награде изузетно се може доделити награда још једном, али
тек по истеку периода од пет година.
Члан 12.
Тумачење овог Правилника даје Председништво ССС Београда.
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
П р е д с е н и к,
Томислав Бановић, с.р.

