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ПРЕДСЕДНИЦИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

Поштоване колегинице и колеге синдикалци, 

Обавештавамо Вас да је Републички одбор Синдиката запослених у комунално-
стамбеној делатности Србије на својој 16. редовној седници одржаној 02.11.2018. године, у 
Пожаревцу, донео одлуку да се од неколико понуда за организацију 24. „РСИК 2019“ као 
најповољнија понуда за одржавање „РСИК 2019“ прихвати понуда закупца у објекту хотел 
„Бечићи“ и другим смештајним објектима приближно истог квалитета, које комисија Синдиката 

одабере, те ће и ове године 24. Интернационални радно-спортски сусрети „РСИК 2019“ бити 
организовани  у Бечићима. 

Жеља нам је да омогућимо да што већи број радника комуналне привреде из Србије 
учествује на играма. Потрудили смо се да Вам омогућимо да трошкове учешћа платите на 
рате. Сигуран сам да ћете на прави начин разумети ово наше залагање  и учинити својим 
учешћем на играма, да Синдикат буде јединствен у радно-производним и спортским 
такмичењима, игри и дружењу, а сутра јединствен у одбрани најбитних радно-правних и 
социјалних права. 

Интернационални радно-спортски сусрети и превентивно-рекреативни одмори у 
оквиру истих, одржаће се у периоду од 15. септембра до 21. септембра 2019. године у 
Бечићима.  

У прилогу дописа достављамо Вам:   Уговор за закључивање са  Синдикатом запослених 
у комунално-стамбеној делатности Србије;  и Пријаву за учешће.  

 ССввааккаа  ссииннддииккааллннаа  ооррггааннииззаацциијјаа  ппооттппииссуујјее  ппоојјееддииннааччннии  ууггооввоорр  ссаа  ССииннддииккааттоомм

ззааппооссллеенниихх  уу  ккооммууннааллнноо--ссттааммббеенноојј  ддееллааттннооссттии  ССррббиијјее,,  ккоојјиимм  ррееггууллиишшее  ууссллооввее  

ууччеешшћћаа  ттооккоомм  „„РРССИИКК  22001199““..  ККооннттаакктт  ттееллееффоонн//ффаакксс  ::  001111//33223377--115599  ии  33333355--118822;;  

ммеејјлл::  ssiinnddkkoommssrrbbiijjee@@ggmmaaiill..ccoomm    

 Пријаве учесника за Ревијалне радно-спортске интернационалне сусрете 
“РСИК 2019” доставити најкасније до 01. августа 2019. године на адресу: 

ССииннддииккаатт  ззааппооссллеенниихх  уу  ккооммууннааллнноо--ссттааммббеенноојј  ддееллааттннооссттии  ССррббиијјее  

1111000000  ББееооггрраадд    --  ТТрргг  ННииккооллее  ППаашшиићћаа  ббрр..  55/III-16..  

Упозоравамо вође екипа да ради идентификације такмичара, морају обезбедити 
оверен списак такмичара у 3 (три) примерка, списак фотокопираних радних књижица свих 
такмичара и личне карте/пасош (на увид) као и оверене здравствене књижице за све 
такмичаре. Пожељно је да сви учесници игара пре поласка за Бечиће обаве здравствене 
прегледе, како би се смањио ризик по здравље самих такмичара. Одговорност за 
здравствену способност својих такмичара преузимају вође екипа. 
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ВАЖНО: Вођа пута треба да понесе са собом оверени списак путника за Бечиће са 
бројем лк. и матичним бројем сваког од учесника - за рецепцију хотела у Бечићима. Они који 
се одлуче за организовани превоз аутобусом или комбијем, обавезно са собом да понесу 
поменути списак за граничне службе Србије и Црне Горе (свакој по 1 примерак оригинала у 
одласку, а такође и два примерка за повратак). Улазак у Црну Гору је са важећом личном 
картом. 

ВЕОМА ВАЖНО: Обавештавамо све учеснике радничко-спортских сусрета 
„РСИК 2019“ да ће се смештај учесника игара вршити у периоду од 13 часова па до 
коначног смештаја свих учесника, у зависности од динамике припреме смештајних 
капацитета.  



Истовремено, задужују се председници синдикалних организација да са овим 
дописом упознају директора предузећа, како би утврдили који број учесника игара ће 
финансирати  предузеће, а који број синдикална организација, као и број оних који ће свој 
боравак финансирати сами. 

Све потребне информације можете добити непосредно у Републичком одбору Синдиката 
запослених у комунално-стамбеној делатности Србије:  телефони 33223377--115599  ии  33333355--118822,, факс 

33224411--991111,, као и на сајту нашег Синдиката www.sindikatkomunalaca.rs и на E-mail: 
sindkomsrbije@gmail.com. 

У уверењу да ћете се одазвати позиву и искористити дату понуду, срдачно Вас 
поздрављам.       



СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ  СРБИЈЕ 
- Организациони одбор - 

Бр. 20/02-2      Београд, јануар 2019. 

ПП  РР  ИИ  ЈЈ  АА  ВВ  АА  
за учешће на 24. Интернационалним сусретима радника комуналне привреде 

““РРССИИКК  22001199”” од 15. до 21. септембра 2019. године 
 

1. Назив предузећа-синдикалне организaције-установе
_____________________________________________________________________________

Место и адреса __________________________________________________________________ 

ПИБ .............................. Матични број ................................ Текући рачун .................................... 
2. Име и презиме лица задуженог за сусрете________________________________________________

тел. _________________________   факс ________________

3. За интернационалнa радно-производнa и спортска такмичења ““РРССИИКК  22001199”” у БЕЧИЋИМА
од 15 до 21. септембра 2019. године пријављујемо екипе у следећим дисциплинама:

Р а д н е  д и с ц и п л и н е С п о р т с к е   д и с ц и п л и н е 
Мушке екипе Женске екипе 

1. Орезивање живе ограде 1. Мали фудбал 1. Кошарка
2. Аранжирање букета цвећа 2. Кошарка 2. Одбојка
3. Аранжирање икебане 3. Одбојка 3. Стрељаштво
4. Машинско кошење траве 4. Стрељаштво 4. Стони тенис
5. Одржавање-прање коловоза 5. Стони тенис 5. Шах
6. Монтирање водомера са 2 вент. и чесмом 6. Шах 6. Крос
7. Изношење смећа-пражњење.посуда за смеће 7. Крос 7. Шутирање „тројки“
8. Расклапање и  склапање радијатора 8. Шутирање „тројки“ 8. Спортски риболов

9. Спортски риболов 9. Пикадо
10. Рукомет 10. Бацање плочица
11. Мини баскет 11. Рукомет
12. Надвлачење конопца 12. Мини баскет
13. Одбојка на песку 13. Одбојка на песку
14. Пливање 14. Пливање

15. Скок у даљ

Напомена: 

ЖРЕБАЊЕ ће се обавити у Београду, у свечаној сали. Учесници ће накнадно бити обавештени о термину 
одржавања жреба. Број пријављених чланова екипе подразумева, поред такмичара, и број учесника из 
Вашег предузећа који учествују на играма (председник синдиката, вођа екипе, запослени који нису 
такмичари, возач и др.).  

Неопходно је обезбедити за спортски део такмичења: спискове такмичара у 3 примерка за сваку дисциплину, оверене здравствене 
књижице, фотокопију радне књижице и личну карту (пасош на увид), као и  реквизите за такмичења у: шаху, спортском риболову и 
стрељаштву.   
Посебно скрећемо пажњу да све вође екипа пре поласка на такмичења, провере здравствено стање својих такмичара. 



4. Пријављујемо укупно учесника: _______ .  У БЕЧИЋЕ  долазимо дана:   ...........   2019.

Напомена: 
Пријаву шаље свако правно лице за број особа за које ће платити. То значи да предузеће доставља пријаву за број 
такмичара и осталих учесника за које плаћа, а друго правно лице нпр. Синдикат доставља пријаву за број такмичара и 
осталих учесника за које плаћа Синдикат. 

 Обавезно пријаве за ревијалне сусрете “РСИК 2019” доставити Организационом одбору Синдиката запослених у
комунално-стамбеној делатности Србије,: 11000 Београд, Трг Николе Пашића бр. 5/III-16, а ближе информације добићете
непосредно у Организационом oдбору или на нашем сајту www.sindikatkomunalaca.rs  - телефони: 011/3237-159; 3335-182
– моб.тел.066/855-2007  и факс 3241-911 или E-mail: sindkomsrbije@gmail.com.

Место ___________   Потпис овлашћеног лица 

Датум __________2019. М.П.    ______________________ 

http://www.sindikatkomunalaca.rs/
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+Синдикат  запослених у комунално-стамбеној  
делатности Србије  
Бр. 20/01-2 
У Београду …………………….. 2019. године 

У Г О В О Р 

Закључен између: 

1. СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО – СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ 
из Београда, Трг Николе Пашића 5 (у даљем тексту: СИНДИКАТ), 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. 
СИНДИКАТ се обавезује да ради реализације 24. РАДНИЧКО – СПОРТСКИХ СУСРЕТА 

запослених радника у комунално-стамбеној делатности из земље и иностранства (у даљем 
тексту: „РСИК 2019“), за cca 750 учесника (коначан број ће бити утврђен до 01.09.2019. 
године), у периоду: 15.09.2019. године, до 21.09.2019. године /последња услуга доручак/, 
обезбеди у објекту хотел „Бечићи“ и другим смештајним објектима истог квалитета, које 
комисија Синдиката одабере, следеће услуге: 

 смештај у двокреветним, трокреветним и четворокреветним собама са купатилом;
 исхрану на бази полупансиона:  доручак и вечера („шведски сто“) ручак (за оне који

изврши уплату 25€), према менију који ће уговорне стране саставити а који је саставни
део овог Уговора;

 уколико договорена услуга одступи од договорених и утврђених норматива из понуде,
заједничка комисија кориговаће договорену цену сразмерно умањену према обиму и
квалитету услуга;

 осигурање учесника “РСИК 2019” од последица несрећног случаја;
 музички програм за све вечери боравка на тераси хотела „Бечићи“ за учеснике “РСИК

2019”;
 салу за састанке представника екипа и организатора “РСИК 2019”,;
 просторију за рад PRESS центра са рачунаром, штампачем и фотокопир апаратом и

потребним материјалом;
 четири јарбола са заставама Републике Србије, Републике Црне Горе, Синдиката

запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и домаћина ;
 озвучење за отварање и затварање „“РСИК 2019”,
 интонирање „ИНТЕРНАЦИОНАЛЕ“ и конферансу,
 организацију дефилеа за отварање “РСИК 2019”,
 транспаренте са називом ове манифестације, и транспаренте са називима предузећа

учесника Игара,
 овлашћеног представника ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ „ОМНИТУРС“ за  координацију

организације такмичења,
 организацију пригодних програма за отварање сусрета – водитељ-конферансије, 

ватромет (5 минута), озвучење,
 смештај, исхрану и остале трошкове  за спортске и производне судије,
 Организација такмичења са професионалним судијама и техничком екипом,
 припрему и вођење записника за све спортове, издавање билтена и организацију прес

центра;
 Припрема и коришћење спортских терена за: мали фудбал, кошкарку, рукомет, одбојку,

бич волеј, пикадо, стони тенис, стрељаштво, шах и надвлачење конопца у координацији
са Такмичарском комисијом Синдиката;
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 Реквизите за сва спортска такмичења: пушке, мете, дијаболе, стрелице за пикадо, лопте
за мале спортове, лоптице за мале спортове, лоптице за стони тенис, мреже и сва друга
пратећа опрема за спортска и производна такмичења.

 обезбеди лекара, као и возило за превоз евентуално повређеног или здравствено
угроженог учесника Игара до најближе здравствене установе (Бар). Лекар мора бити све
време на располагању Организатору игара,

 трошкове транспорта који евентуално настану у случају повређивања учесника Игара
или здравствене угрожености учесника Игара, до места њиховог пребивалишта сносиће
Синдикална организација или послодавац учесника Игара или сам учесник Игара.

 услове за одржавање Округлог стола за cca 50 особа по темама које ће бити накнадно
утврђене (озвучење, аудио запис, клима, столови у 2 реда, видео бим, компјутер)

 простор и услове за одржавање такмичења у радним дисциплинама: орезивање живе
ограде, аранжирање букета цвећа, аранжирање икебане, машинско кошење траве,
прање коловоза, монтирање водомера, изношење смећа, дактилографија (коришћење
компјутера) и расклапање и склапање радијатора

Члан 2. 
Распоред смештаја учесника вршиће се према редоследу пристизања читко 

попуњене пријаве, као и висини извршене уплате до почетка сусрета. Последњи рок за 
подношење пријаве је 01.08.2019. 

Усаглашавање спискова и распоред учесника сусрета вршиће овлашћена лица 
ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ  „ОМНИТУРС“ и СИНДИКАТА. 

Члан 3. 
СИНДИКАТ се обавезује да у сарадњи са ТУРИСТИЧКОМ  АГЕНЦИЈОМ „ОМНИТУРС“ -ом: 
 организује спортска такмичења,
 едукативне, спортске и забавне садржаје за време трајања Игара

Члан 4. 
Цена по учеснику Игара који користе смештај у хотелима и депадансима  износи 169 €. 

У цену је урачунато: 6 (шест) полупансиона, боравишна и купалишна такса, 
осигурање, свечана вечера 20. 09. 2019. године са 1 гратис пићем по особи за свечану 
вечеру, музички програм за време трајања Игара, трошкови организације спортских 
такмичења (судије, мајице, пехари), као и трошкови округлог стола и забавног садржаја 
(ватромет), трошкови рекламног материјала. 

Плаћање се врши у динарској противвредности по продајном курсу Војвођанске 
банке на дан уплате на рачун Синдиката 325950060000343624 код Војвођанске банке. 

Обавезује се синдикална организација учесник игара да као гаранцију за 
измирење уговорених обавеза у роковима предвиђеним Уговором депонује бланко 
соло меницу са меничним овлашћењем. Без депоноване менице, неће бити могуће 
учешће на играма.  

Члан 5. 
Синдикалне организације или послодавци учесника Игара се обавезују да потпишу 

појединачне Уговоре са  СИНДИКАТОМ ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ 
ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ  на име гаранције плаћања услуга насталих по овом Уговору са 
следећом динамиком плаћања: 90% најкасније до 15.08.2019. године, а преосталих 10% 
најкасније до 30.09.2019. године.  

СИНДИКАТ ће достављати предрачуне по уговореним ценама Синдикалним 
организацијама или послодавцима учесника Игара по пријему овереног и читко попуњеног 
појединачног Уговора и пријавног листа, а коначне рачуне најјкасније 15 дана по завршетку 
Игара. 
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Члан 6. 
Цена из  члана 4. овог Уговора важи за чланове СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У 

КОМУНАЛНО – СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ, ЦРНЕ ГОРЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. 
Цена дневног пансиона за госте СИНДИКАТА из иностранства износи 30€ са 

укљученом боравишном и купалишном таксом, а плаћа се на девизни рачун СИНДИКАТА 
RS35325960160000053089 код Војвођанске банке.

Члан 7. 
У случају учињене штете у току трајања “РСИК 2019” од стране учесника – 

непосредних корисника услуга, СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА чији је члан учесник Игара 
који је штету намерно или из непажње проузроковао, се обавезује да ТУРИСТИЧКОЈ 
АГЕНЦИЈИ „ОМНИТУРС“,  одмах, а најкасније у року од 8 дана, надокнади стварну штету.   

О свакој насталој штети, на лицу места, а у присуству представника починиоца и 
оштећеног,  сачињаваће се записник о насталој штети. 

Члан 8. 
Уговорне стране су сагласне да сваки настали спор решавају мирним путем, односно 

међусомним споразумом, а уколико до споразума не дође надлежан је Привредни суд у 
Београду. 

Члан 9. 
За остала питања која нису регулисана овим Уговором и Општим условима путовања 

ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ „ОМНИТУРС“ примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима, Закона о туризму и посебне узансе у угоститељству. 

Члан 10. 
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна 

страна задржава по 2 (два) примерка. 

 ЗА СИНДИКАТ  ЗА СИНДИКАЛНУ ОРГАНИЗАЦИЈУ 
   Председник    Председник 

  ___________________  ___________________ 
  мр Милан Грујић 
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