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САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА  СРБИЈЕ 

СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ 

У КОМУНАЛНО- СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ   
СРБИЈЕ 

 Републички  одбор  

Бр. 042/2-19                               Београд, 22. април 2019. 
 

 

ПРЕДСЕДНИЦИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
* 

ПОСЛОВОДСТВУ ПРЕДУЗЕЋА 
 

 Поштовани, 
 

 Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије  
позива Вас на 

 

С е м и н а р 
на тему: 

 
„ МОГУЋНОСТИ ПОБОЉШАЊА ПОСЕБНОГ И  

ПОЈЕДИНАЧНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 
 

који ће се одржати у хотелу  „Ana lux“ у Пироту 
од 21. до 23. маја 2019. године 

 
  
 Цена аранжмана (два пуна пансиона) за смештај у двокреветним и 
трокреветним собама износи 11.800,00 динара.  
 Цена аранжмана обухвата трошкове смештаја, исхране, боравишну 
таксу и осигурање, музички програм за свечану вечеру са домаћим пићем у 
неограниченим количинама, коришћење услуга СПА центра и теретане 
(масаже и слана соба се наплаћују по регуларним ценама), коришћење 
конференцијске сале са пратећом опремом, трошкове пропагандног 
материјала и ангажовање предавача.  
 Учесници семинара биће смештени у хотелу „Ana lux“ у двокреветним 
и трокреветним собама према редоследу уплате за учешће на семинару. 
Након извршене пријаве за учешће на семинару, плаћање извршити по 
испостављеном предрачуну на текући рачун код Војвођанске банке            
број:  325950060000343624 . 
 
 Потребно је да синдикална организација Републичком одбору достави 
пријаву са бројем учесника и оверене уговоре (у прилогу), као и потврду о 
уплати за учешће на мејл адресу : sindkomsrbije@gmail.com или на факс 
011/3241-911. 
 

Рок за пријаву учешћа на семинару је 10. мај 2019. 
године, а за уплату 14. мај 2019.  
 

Број учесника је ограничен на 120. 
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Избор теме за семинар је резултат потребе једног броја синдикалних 
организација, гранских и окружних одбора, да се размотре и сагледају 
могућности побољшања Посебног и Појединачног колективног уговора, а 
самим тим побољша материјални и социјални положај запослених. 

 
 
 
 
    С поштовањем, 
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Бр. 042/3                               Београд, 22. април 2019. 
ПРОГРАМ СЕМИНАРА 

на тему: 
 

“МОГУЋНОСТИ ПОБОЉШАЊА ПОСЕБНОГ И  
ПОЈЕДИНАЧНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА”  

 

 

Уторак, 21.05.2019.  

од 13.00 Долазак и смештај гостију 

13.30 – 15.00  Ручак 

15.30 Почетак семинара 

15.30 – 15.45 Поздравна реч:  
Милан Грујић - председник  

Владан Васић – градоначелник Пирота 

15.45 – 16.30 Могућности побољшања Посебног и Појединачног 
колективног уговора у преговорима са: 
 

 -   оснивачем 

 -   послодавцем 
 -   формирање преговарачког тима 

 -   потписивање Уговора о правима и обавезама    
преговарачког тима 

 -   спровођење и примена Посебног и  
           Појединачног колективног уговора 

 -   решавање насталих спорова у примени    
Посебних и Појединачних колективних уговора  

 
       Предавач: Зоран Лазић 

16.30 – 17.30 Дискусија 

         17.30 - 18.00 Пауза 

                   18.00 - 19.30 Седница Републичког одбора 

         19.30 – 21.00 Вечера 
Среда, 22.05.2019.  

07.00 – 09.30 Доручак 

          10.00 – 12.00 Обилазак манастира Поганово 

12.30 – 14.00 Ручак у хотелу 

14.00 – 18.00 Обилазак Старе планине 

18.00 - 20.00 Слободно време 

20.00 Свечана вечера 

  
Четвртак, 23.05.2019.  

07.00 – 09.00 Доручак 

09.00 – 11.00 Одлазак гостију  
  

 

 
 

 
САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА  СРБИЈЕ 

СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ 

У КОМУНАЛНО- СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ   
СРБИЈЕ 

 Републички  одбор  
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У Г О В О Р 
 
Закључен у Београду, дана ____________између: 
 

 
1. СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО – СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ 

СРБИЈЕ из Београда, Трг Николе Пашића 5 (у даљем тексту: ДАВАЛАЦ 
УСЛУГА), ПИБ 101820880, МБ 06305237, текући рачун бр. 
325950060000343624 код Војвођанске банке, кога заступа председник 
Синдиката мр Милан Грујић, са једне стране, и 
 

2. СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ............................................................................ 
из........................................... ул .............................................................................. 
(у даљем тексту: КОРИСНИК УСЛУГА), ПИБ .............................. , Матични број 
........................ коју заступа ......................................................................., с друге 
стране  
 

Члан  1. 
 

Предмет овог уговора је ангажовање Синдиката запослених у комунално-стамбеној 
делатности Србије у организацији семинара на тему „Могућности побољшања 
Посебног и Појединачног колективног уговора“, у периоду 21.05.-23.05.2019. 
године, у хотелу Ана Лукс Спа у Пироту, за запослене у комунално-стамбеној 
делатности Србије. 
Давалац услуге обезбеђује предавача, смештајне и ресторанске капацитете и све 
пратеће садржаје за квалитетно одржавање семинара. 
 

Члан  2. 
 

Давалац услуга обезбеђује услуге смештаја на бази два пуна пансиона у периоду од 
21.05.-23.05.2019. године (Један пансионски ручак и вечера на дан доласка, 
21.05.2019., доручак и ручак 22.05.2019., доручак 23.05.2019.).  
Свечани вечера ће бити одржана дана 22.05.2019. године у Банкет сали хотела у 
времену од 20:00 часова до 01:00 часова.  
 

Члан 3. 
 

Обавезује се давалац услуга да кориснику услуге обезбеди пакет аранжман који 
обухвата: 

 2 ноћења са боравишним таксама и осигурањем, 

 2 доручка (22 и 23.05.2019) у времену од 07:00 до 10:00 часова,  

 2 пансионска ручка (21 и 22.05.2019) у времену од 13:00 до 15:00 часова,  

 1 пансионска вечера (22.05.2019) у времену од 19:00 до 21:00 часова, 

 1 свечана вечера са уживо музиком (23.05.2019) у времену од 20:00 до 01:00 
часова,  

 Одржавање семинара на задату тему, 
 

Трошкове услуга из минибара и услуге ресторана сносе гости. 
 

Члан 4. 
 

Обавезују се учесници семинара да се благовремено пријаве, уплате учешће и 
доставе списак учесника, а најкасније 10 дана пре почетка семинара.  

 
Члан 5. 

 

Обавезују се уговорне стране да ће при извршавању обавеза преузетих по овом 
уговору  поступати савесно и поштено са пажњом доброг привредника и доброг 
домаћина, водећи рачуна да заштите интересе и имовину домаћина семинара током 
периода важења овог уговора. 



Члан  6. 
 

Уговорне стране су се споразумеле и усагласиле да цена аранжмана – програма по 
учеснику износи 11.800 динара. 
 
У цену је урачунато: 

 2 пуна пансиона, 

 боравишна такса и осигурање, 

 свечана вечера уз посебан музички програм и неограничену конзумацију 
домаћих пића, 

 коришћење услуга СПА центра и теретане (масаже и слана соба се наплаћују 
по регуларним ценама) 

 трошкови предавача, пропагандног материјала и други манипулативни 
трошкови 

 
     Члан 7. 
 

Уговорне стране су се споразумеле и договориле да се плаћање за семинар изврши 
једнократно на текући рачун Синдиката запослених у комунално-стамбеној 
делатности Србије број 325950060000343624 код Војвођанске банке, а 
најкасније до 14.05.2019. године.  

 
     Члан 8. 
 

Корисници услуга – учесници семинара се обавезују да поштују кућни ред објекта у 

коме су смештени, а посебно да: 

 у собе могу да уђу првог дана од 13 часова, 

 приликом одласка из хотела собе испразне до 11 часова, 

 све вредне ствари новац и сл. депонују у хотелски сеф и пријаве на 

рецепцији хотела, 

 не уносе своја пића у хотел и ресторан хотела. 

 
Уколико непосредни корисници проузрокују штету на уређајима, опреми, 
инвентару итд. својом кривицом, као и кривицом лица која их посете, корисник 
услуга је дужан да ову штету надокнади даваоцу услуга. 
 

  Члан 9. 
 

  За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе позитивних  

законских прописа.  

 Члан 10. 
 

Евентуалне спорове који би настали из овог уговора, уговорне стране настојаће да 

реше споразумно, а уколико не постигну споразум, уговара се надлежност Основног 

суда у Београду. 

 
 Члан 11. 
 

Овај уговор је састављен у 2 (два) истоветна примерка, од којих свака уговорна 

страна задржава по 1 (један). 

 
 
 

 
           ДАВАЛАЦ УСЛУГА                          КОРИСНИК УСЛУГА 
         Синдикат запослених у                                          Синдикална организација 

 комунално-стамбеној делатности Србије 
               председник                                                ____________________________ 
          мр. Милан Грујић 



 

 
 

 

П Р И Ј А В А 
за учешће на семинару 

на тему: 
 

„ МОГУЋНОСТИ ПОБОЉШАЊА ПОСЕБНОГ И 
ПОЈЕДИНАЧНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА“ 

 
Хотел „Ana lux“ у Пироту 

од 21. до 23. маја 2019. године  

 
Синдикална организација 

............................................................................  

Адреса: ............................................................... 

Матични број ............................ 

ПИБ ..................................... 

Пријављујемо учеснике  Семинара: 
 

1. ...................................................... 

2. ...................................................... 

3. ...................................................... 

4. ...................................................... 

5. ...................................................... 

 

 

укупно  ______ учесника. 

 
Место и датум           Председник  
                  Синдикалне организације 

.....................                   ...............................       
М.П. 
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