
ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ 

Представници Синдиката грађевинарства и стамбено-комуналне делатности Републике Српске 
и Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије, полазећи од досадашње 
успешне сарадње, као и заједничких задатака у делатностима, одлучили су да и писмено 
иновирају досад потписани Протокол о сарадњи у Београду 23. фебруара 2001. године и 
дефинишу облике и услове сарадње од заједничког интереса за обе стране. 

Обе стране се слажу, да будућност у контексту европских интеграција лежи у доследној 
примени европских стандарда и међународно ратификованих конвенција и пактова 
Међународне организације рада, чвршћем повезивању запослених у обема суседним 
земљама.  

Поред редовне сарадње на нивоу синдикалних руководстава, потребно је организовати 
сусрете и синдикалне облике деловања, као и синдикалних експерата на различитим нивоима 
и са другим структурама руководним – послодавачким организацијама и представницима 
локалних власти. 

Област сарадње од посебног интереса: 

1. Размена искустава у вези организације и рада синдиката; 
2. Заједничко разматрање синдикалне стратегије са посебним освртом на повезивање у 

области рада, а у оквиру тога – на трипартизам-бипартизам, на закључивање 
колективних уговора, на приватизацију и реструктуирање и власничку трансформацију 
наших комуналних система; 

Очекујемо доследну примену и остваривање права произашлих из Протокола o 
специјалним везама Влада Републике Српске и Републике Србије, слободан проток 
капитала – роба – услуга и радне снаге. 

Стога потписници Протокола оцењују веома важним следеће области сарадње: 

1. САМООПРЕДЕЉЕЊЕ НАШИХ НАРОДА И ДРЖАВА НА ЕВРОПСКИМ СТАНДАРДИМА И 
ЕВРОПСКИМ ИНТЕГРАЦИЈАМА; 

2. ПОБОЉШАЊЕ ЖИВОТНИХ И РАДНИХ УСЛОВА; 
3. ЗАШТИТУ НА РАДУ И С ТИМ У ВЕЗИ У ШИРЕМ СМИСЛУ ЕКОЛОГИЈУ; 
4. РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И СПОРТА И ПРЕВЕНТИВНО-РЕКРЕАТИВНИХ ОДМОРА; 

Обе стране сматрају веома важним да у оквиру сарадње међусобно се информишу о 
свим значајним и битним питањима за наша два синдиката. 

Такође, оба синдиката подржавају иницијативу да се СИНДИКАТ ГРАЂЕВИНАРСТВА И 
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НЕПОСРЕДНО ПОВЕЖЕ У РАД И 
ДЕЛОВАЊЕ ОДБОРА СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ 
СРБИЈЕ И СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ ЦРНЕ ГОРЕ. 

Београд, 4. октобра 2006. године 
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