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  З А П И С Н И К 
 

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

ОДРЖАНЕ 25.  ДЕЦЕМБРА 2008. ГОДИНЕ,  
У БЕОГРАДУ, СА ПОЧЕТКОМ У 11 САТИ 

 
 

ДНЕВНИ   РЕД 
 

• УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ДВАНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА   
ОДРЖАНЕ 6. НОВЕМБРА  2008. ГОДИНЕ 

 
1. ПЛАН РАДА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА ЗА 2009. ГОДИНУ 
 
2. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА 

ЗА 2009. ГОДИНУ 
 

3. СТАТУС ЧЛАНСТВА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
И  АЖУРИРАЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА  

 
4. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ:  

 
а) Правилника о раду Штрајкачког фонда  
б) Правилника о решавању стамбених потреба 

 
5. СЕМИНАРИ У 2009. ГОДИНИ 

 
6. СУСРЕТИ «ХЕМИНС 2009»  

 
7. ТЕКУЋА ПИТАЊА 

 
 
 

I 
 

ПЛАН РАДА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА ЗА 2009. ГОДИНУ 
 
 Разматрајући Предлог плана рада Републичког одбора Самосталног 
синдиката хемије и неметала Србије за 2009. годину, Републички одбор је донео 
следећу 
 

О Д Л У К У 
 
 Усваја се План рада Републичког одбора за 2009. годину у интегралном 
тексту предлога датог за седницу. 
 

II 
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ПЛАН МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА  
РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА ЗА 2009. ГОДИНУ 

 
Разматрајући Предлог плана материјално-финансијског пословања 

Републичког одбора Самосталног синдиката хемије и неметала Србије за 2009. 
годину, Републички одбор је донео следећу 
 

О Д Л У К У 
 
 Усваја се План материјално-финансијског пословања Републичког одбора 
за 2009. годину у интегралном тексту предлога датог за седницу. 
 
 

III 
 

СТАТУС ЧЛАНСТВА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ СИНДИКАЛНИХ 
 ОРГАНИЗАЦИЈА И  АЖУРИРАЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА 

 
 
 У циљу доследног регулисања статуса чланства, репрезентативности 
синдикалних организација, уписа у Регистар синдиката промене уписаних 
података и ажурирања базе података на нивоу Самосталног синдиката хемије и 
неметала Србије, члановима Републичког одбора уз позив за седницу 
достављени су сви неопходни материјали из ове области, и то: Статус члана 
синдиката, упис синдикалне организације (промене података) у Регистар 
синдиката, матични и порески идентификациони број (ПИБ-а) и текући рачун 
синдикалне организације, репрезентативност синдикалне организације, 
ажурирање базе података и обрачун и уплата синдикалне чланарине према 
утврђеној пропорцији расподеле; минимум података о синдикалној организацији 
и предузећу; захтев послодавцу за утврђивање репрезентативности синдикалне 
организације; решење о утврђивању репрезентативности синдикалне 
организације; кадровски упитник; образац пријаве Републичког завода за 
статистику за разврставање синдиката.  
 
 Републички одбор је донео следеће 
 
 

З А К Љ У Ч К Е 
 

1. Неопходно је да све синдикалне организације из делатности хемије и 
неметала Србије доследно регулишу статус чланства, правни статус 
синдикалне организације и ажурирају базу података. 

 
2. Након ажурирања сопствене базе података, неопходно је да минимум 

података и друге одговарајуће извештаје доставе Републичком 
одбору, ради ажурирања базе података на нивоу Самосталног 
синдиката хемије и неметала Србије. 

 
 

IV 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА  
 

1. Измене и допуне Правилника о раду Штрајкачког фонда  
     Самосталног синдиката хемије и неметала Србије 
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Разматрајући предлог измена и допуна Правилника о Раду Штрајкачког 
фонда Самосталног синдиката хемије и неметала Србије, Републички одбор је 
донео следећу  

О Д Л У К У 
 

Усваја се Правилник о измени и допуни   Правилника о раду Штрајкачког 
фонда Самосталног синдиката хемије и неметала Србије, у интегралном тексту 
предлога датог за седницу Републичког одбора. 
 
 
2. Измене и допуне Правилника о решавању стамбених потреба 
 
 Љубиша Несторовић, председник Самосталног синдиката хемије и 
неметала Србије упознао је чланове Републичког одбора да је Везирка 
Благоески, дана 17. децембра 2008. године, заведено под бројем: 03  Број 286, 
доставила писане примедбе на Предлог измена и допуна Правилника о 
решавању стамбених потреба.  
 
 Учешће у расправи на предлог текста измена и допуна овог правилника 
узели су Вукашин Божић и Ђорђе Анђелковић. 
 
 Након расправе, Републички одбор је, уз један глас против (Анђелковић 
Ђорђе), донео следећу 
 
 
 

О Д Л У К У 
 
 Усваја се Правилник о измени и допуни Правилника о решавању 
стамбених потреба, у интегралном тексту предлога датог за седницу. 
 
Поука о правном леку: Примедбе на усвојени Правилник могу се поднети 
Председништву Самосталног синдиката хемије и неметала Србије у року од осам 
дана од дана истицања на огласној табли Самосталног синдиката хемије и 
неметала Србије. 

 
V 
 

СЕМИНАРИ У 2009. ГОДИНИ 
 
 У складу са Планом рада за 2009. годину, Републички одбор је донео 
следећу 

О Д Л У К У 
 

1. Да се у току 2009. године одрже семинари у организацији Републичког 
одбора Самосталног синдиката хемије и неметала Србије, уважавајући и 
актуелност појединих законских и других пројеката и других питања 
битних за рад и деловање синдикалних организација и синдиката у 
целини. 

 
2. Да се синдикалним организацијама до краја фебруара 2009. године 

достави позив за учешће на семинарима.  
 
3. Да се уради апликација за конкурисање код синдикалних централа у 

саставу МОР-а, како би се одржао тематски семинар у организацији  ових 
синдикалних централа.  
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VI 
 

СУСРЕТИ «ХЕМИНС 2009» 
 

У складу са Планом рада за 2009. годину, Републички одбор је донео 
следећу 

О Д Л У К У 
 

1. Да се у току јуна 2009. године одрже Сусрети Самосталног синдиката 
хемије и неметала Србије «ХЕМИНС 2009» и сходно овој одлуци свим 
синдикалних организацијама доставити позив за учешће и партиципацију 
броја учесника на Сусретима «ХЕМИНС 2009». 

 
2. Председништво Самосталног синдиката хемије и неметала Србије 

утврдиће дестинацију и услове одржавања Сусрета. 
 
 

VII 
 

ТЕКУЋА ПИТАЊА 
 

У оквиру текућих питања расправљало се о стању у појединим 
предузећима из делатности хемије и неметала Србије, као и о примени 
проширеног дејства Општег колективног уговора. 

 
Учешће у расправи узели су: Зоран Ранчић, Зоран Тодоровић, Љубиша 

Несторовић, Милосав Вукојичић, Ђорђе Анђелковић, Срђан Милетић, Драган 
Илић, Тамара Лалић, Радивој Поповић, Бранко Момчиловић, Миленко Бараћ, 
Живојин Матејић и Вукашин Божић. 

 
Након расправе Републички одбор је донео следећу 

 
 

О Д Л У К У 
 
 
 Захтева се смена Расима Љајића – министра за рад и социјалну 
политику. 
 
 Смена Расима Љајића је нешто што се апсолутно подразумева за човека 
који лажима и преварама, злоупотребом статуса остварује све привилегије, 
бавећи се министарским послом. Никада га радници нису интересовали, а 
министар рада је постао «ловећи у ограђеном ловишту плен», обезбеђујући 
гласаче  владајућој олигархији.  Такав човек радницима Србије није потребан. 
Много више успеха има са Хашким трибуналом, јер договорено и потписано 
спроводи и поштује – чак нуди и много више. 

 
 

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

  СЕКРЕТАР РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА 
 
 Дипл. ецц Томислав Тановић Тане 
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