
 

СИНДИКАЛНA ОРГАНИЗАЦИЈA 
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Брoј:  003-1/2012 
Дaтум:  12. 12. 2012. гoдинe  
НИШ 

На основу Статута Синдиката образовања Србије и предлога Финансијског правилника 
Синдикалне организације Машинског факултета, председник Синдикалне организације Машинског 
факултета у Нишу, дана 12. 12. 2012. године, доноси  

O Д Л У К У 
I Oдобрава се бесповратна, једнократна новчана исплата у нето износу од по 1.000,00 динара, на 
име поклона поводом новогодишњих и божићних празника, свим члановима Синдикалне 
организације Машинског факултета у Нишу. 
II  Списак чланова Синдикалне организације Машинског факултета у Нишу за исплату новчаног 
поклона из тачке I ове Одлуке, саставни је део ове Одлуке. 
III Наведени новчани поклон из тачке I ове Одлуке може се подићи у Одсеку за материјалне 
ресурсе закључно са 15. 01. 2013. године. 
IV  У колико члан Синдикалне организације Машинског факултета у Нишу, у датом року из тачке 
III ове Одлуке, не преузме новчани поклон, сматраће се да је одустао од истог и губи право на 
накнадно потраживање од Синдикалне организације Машинског факултета у Нишу. Неискоришћена 
средства ће бити враћена на рачун Синдикалне организације Машинског факултета у Нишу. 
V О спровођењу ове Одлуке стараће се Шеф Oдсека за материјалне ресурсе Факултета.  
VI Oдлуку доставити: Архиви Синдикалне организације Машинског факултета и објавити на веб 
сајту Синдикалне организације Машинског факултета. 

Образложење 
 У складу са Статутом Синдиката образовања Србије и предлогом Финансијског правилника 
Синдикалне организације Машинског факултета, а поводом предстојећих новогодишњих и божићних 
празника, члановима Синдикалне организације Машинског факултета у Нишу, у склопу акција које 
Синдикална организација Машинског факултета у Нишу спроводи за своје чланове, планирана је 
додела новчаног поклона у нето износу од по 1.000,00 динара. Како Синдикална организација 
Машинског факултета у Нишу има 139 чланова, укупна средтва у нето износу од 139.000,00 динара, 
исплатиће се са рачуна Синдикалне организације Машинског факултета у Нишу као бесповратни 
новчани поклон. 

 

          
  Председник Синдикалне организације 

        Машинског факултета у Нишу 
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