Записник са седнице РОС од 26.06.2018.године
Седница је одржана у сали СССС на 2.спрату са почетком у 11 сати.Седницом је председавао
Председник Радомир Стевић .Седници је присуствовало 14 чланова од 27 члаова ,тако да постоји
кворум за доношење одлука и за рад. За седницу је предложен следећи дневни ред;
1.УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕДХОДНЕ СЕДНИЦЕ
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ЗА 2017. , УТВРЂИВАЊЕ УКУПНИХ ПРИХОДА И
РАСХОДА ЗА 2017.И ИЗВЕШТАЈ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
3.ПРЕДЛОГ ПЛАНА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018.ГОДИНУ
4.ИНФОРМАЦИЈЕ О САЈТУ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ШУМАРСТВА И ПРЕРАДЕ ДРВЕТА СРБИЈЕ
1.Записник је усвојен једногласно;
2.Након образложења Председника Надзорног одбора Микице Обрадовића преложено је да се
Финансијски извештај за 2017.годину усвоји ,што је једногласно прихваћено;
3.План материјално финсијског пословања је на предлог Предесдника Надзорног одбора једноглласно
усвојен;
4.Извештај о покретању сајта Самосталног синдиката шумарства и прераде дрвета Србије поднео је
Секретар РОС а. Зоран Радоман .Истакнут је значај сајта за информисање, како наших чланова РОС ,тако и свих чланова синдиката.Наравно и сви остали актери и социјални партнери моћи ће да имају
увид у наше активности,наше захтеве и ставове..Истакнута је захвалност Синдикалној организацији
Шумског газдинства Нови Сад Ј.П. Војводинашуме за донирање 20.000 динара којим је плаћена израда
сајта .Потребно је да чланови РОС прослеђују инормације о своим активностима како би се обогатио
садржај сајта и како би сви ми преко сајта имали увид у активности свих тела у оквиру нашег
синдиката,Реубличког одбора,Председништва, Секције жена и младих .Сајт ће имати и рубрику ФОРУМ-где ће наши чланови моћи да нам се обрате ,да похвале или критикују наш рад и да траже од
нас помоћ.
5.Текућа питања
Предсдник Стевић је информисао чланове РОС а да је у Трговишту прорадила Симпова фабрика дечијих
креветића са 42 радника ,а планира се запошљење још 20 радника.
Шумадија из Гроцкеје постала нови члан нашег синдиката са 14 радника.Приступнице ће ускоро стићи
у синдикат.
Александра Стојковић је обавестила чланове РОС о позиву Женске мреже БВИ за састанак у Сарајеву у
септембру месецу и да ће она највероватније присуствовати тамо, као наш представник
Дејан Митровић је истакао да је покретање сајта одлична идеја да се информише чланство о нашим
активностима и да треба стално водити активности ,које доприносе побољшању социјалног и
материјалног положаја наших радника ,јер чланство стално пита шта се урадило за њих и тражи бољи и
ефикаснији рад.
Стевић је истакао да морамо да имамо повратне информације из базе ,јер ми не можемо да знамо шта
се доле дешава ,ако нас не информишу.Дешава се да до нас не стижу праве и правовремене
аинформације и онда ми не можемо на време и адекватно да реагујемо.Апеловано је да стално будемо
у контакту.
Ја ћу вас ,као члан Већа и Председништва СССС редовно информисати о активностима Предсдништва и
Већа СССС ,као и активностима Социјално-економског савета Републике Србије,истакао је Стевић.Пошто
није било више дискусија ,седница је завршена.

