
 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА СИНДИКАТА 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е 

 
 

Организација Синдиката__________________________________________овлашћује 
_________________________________ председника организације Синдиката, да у 

Министарству рада и социјалне политике поднесе Пријаву за упис у регистар 

организација Синдиката. 

 

 

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДНИК 
 

       ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
________________________________________ 

         (назив организације синдиката) 

У______________________дана________године 
 

 

 

МИНИСТАРСТВО РАДА  И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ 

 

                                                                                                БЕОГРАД 

Немањина 22-26 

 

Предмет: Захтев за упис Синдиката у Регистар 

 

Молимо вас да у Регистар синдиката упишете_________________________ 

_____________________________________________________са следећим подацима: 

 

НАЗИВ: ________________________________________________________. 

 

СЕДИШТЕ:_______________Ул. и бр._______________________________. 

 

СИНДИКАТ ЈЕ ОСНОВАН КОД ПОСЛОДАВЦА:___________________________. 

СИНДИКАТ ЈЕ ЧЛАН СИНДИКАТА УПРАВЕ СРБИЈЕ.  

 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ СИНДИКАТА  

ЈЕ______________________________________лк.бр. __________________ 

ЈМБГ_____________________СА СТАНОМ У __________________    

УЛ.________________________________бр.______: 

 

У прилогу: 
1. Одлука чланова __________________________________о формирању синдиката. 

2. Одлука Скупштине синдиката од ___________20_____године о приступању  

Синдикату управе Србије. 
3. Одлука Скупштине Сидиката од _________20_____године о лицу овлашћеном за заступање и 

представљање  синдиката и о лицу овлашћеном за подношење захтева за упис  података у 

Министарству. 

4. Статут Синдиката управе Србије као општи акт Синдиката. 

5. Изјава о броју чланова Синдиката. 

6. Приступнице 

 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

_________________________ 

(штампаним словима) 

 

_________________________ 

(потпис) 
 

 



 

 

  На основу члана 8. и 18. Статута Синдиката управе Србије, 

запослени – чланови Синдиката у _________________________________на 

састанку одржаном___________________донели су 

 

 

О Д Л У К У 

О ОРГАНИЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СИНДИКАТА 

 

 

Члан 1. 

 

Чланови Синдиката запослени у____________________________организују се 

у организацију синдиката. 

 

Организација Синдиката је облик организовања Синдиката управе Србије. 

 

 

Члан 2. 

 

Назив организације Синдиката из члана 1. је: 

________________________________________________________________ 

(у даљем тексту Организација Синдиката) 

 

Члан 3. 

 

Организација Синдиката има печат округлог облика исписан ћириличним 

писмом са текстом ˝Синдикат управе Србије“ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________. У средини печата је 

амблем Савеза самосталних синдиката Србије. 

Организација Синдиката из става 1. овог члана има жиро рачун. 

 

Члан 4. 

 

 Организација Синдиката: 

� Разматра економски и социјални положај чланства, 

� Прати  примену закона и прописа који се односе на економски, 

социјални и радно-правни положај чланства, 

� Захтева од послодаваца путем социјалног дијалога решавање питања која 

се односе на економски, радно-правни и социјални положај чланства, 

� Прати спровођење Посебног колективног уговора; 

� Учествује у разматрању питања која се покрећу у вишим органима 

синдиката и Републичком одбору Синдиката, 

� Предлаже Републичком Одбору и вишим органима Синдиката 

разматрање питања о економском и социјалном положају запослених, 



� Стара се о спровођењу одлука Републичког одбора Синдиката и одлука 

виших органа Синдиката, 

� Ангажује се на питањима организационе изградње Синдиката и јачању 

његове материјалне основе, 

� Ангажује се на решавању других питања од интереса за чланство. 

 

Члан 5. 

 

Организација Синдиката бира ОДБОР од ____________ чланова синдиката. 

Седиште одбора је у__________________________. 

 

Члан 6. 

 

Одбор организације Синдиката из реда својих чланова бира председника. 

Председник Одбора сазива седнице Одбора и њима председава, стара се о 

спровођењу одлука и представља организацију Синдиката пред трећим 

лицима. 

Председника Одбора у његовом одсуству замењује секретар или члан Одбора 

кога он одреди. 

 

 

Члан 7. 

 

Организација Синдиката има Надзорни одбор од ______чланова. 

Надзорни одбор врши надзор над остваривањем политике финансирања, 

прикупљања, расподеле и коришћења финансијских средстава. 

 

Члан 8. 

 

За питања која нису уређена овом Одлуком примењују се одредбе Статута 

Синдиката управе Србије.  

 

Члан 9. 

 

Одлука ступа на снагу даном усвајања. 

 

            Председавајући 

У_____________________    ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На основу члана 8.  Статута Синдиката управе Србије, Организација 

синдиката______________________________________________________на састанку 

одржаном________________201__ године, усвојила је: 

 

 

 

 

П Р А В И Л А  

ОРГАНИЗАЦИЈЕ СИНДИКАТА 
_______________________________________________ 

 

 

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Организација синдиката______________________________________(у даљем 

тексту: организација) основни је облик организовања чланова запослених у 

_____________________________________________________. 

 

 

Члан 2. 

Организација синдиката организује се у Синдикат управе Србије (у даљем 

тексту: Синдикат), који је у Савезу самосталних синдиката Србије. 

Организација синдиката остварује улогу полазећи од Програма и Статута 

синдиката и Савеза самосталних синдиката Србије. 

 

Члан 3. 

Овим Правилима ближе се, у складу са актима из става 2. члана 2. регулише 
организованост, садржај и начин рада Организације синдиката. 

 

 

II. ПРАВА, ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ  

   ЧЛАНА СИНДИКАТА 

 

Члан 4. 

Учлањење у Синдикат се врши на основу слободно изражене воље и 

прихватањем Статута синдиката. 

Чланом Синдиката постаје се потписивањем синдикалне приступнице а 

учлањење се врши у организацији синдиката у којој је запослен. 

Запослени може постати члан синдиката без обзира на политичка, верска, 

национална и друга опредељења. 

 

 



 
Члан 5. 

 

Права члана Синдиката су: 

� да у синдикалној организацији и органима Синдиката слободно изрази своје 

интересе и захтеве; 
� да своје интересе и захтеве усклађује са интересима и захтевима других чланова 

Синдиката; 

� да бира и буде биран у органе Синдиката; 

� да тражи одговорност чланова и органа Синдиката; 

� да буде информисан о раду Синдиката; 

� да тражи од Синдиката заштиту права из радног односа и по основу рада у 

складу са колективним уговорима и законом; 

� да га Синдикат заступа пред послодавцем. 

� да користи финансијску помоћ из синдикалних средстава. 

� да користи одмор и рекреацију у објектима синдикалног туризма; 

� да му се обезбеди оспособљавање за синдикалну активности; 

 
Члан Синдиката који је изабран на пословодну функцију или било коју функцију у 

политичкој странци, за време вршења те функције остварује права члана Синдиката 

али не може бити биран у органе Синдиката. 

 

 

Члан 6. 

 

Основне дужности члана синдиката су: 

� да поштује Статут и одлуке органа синдиката 

� да учествује у раду органа и организација синдиката 

� да учествује у акцијама које организује синдикат 
� да се образује са синдикални рад 

� да плаћа чланарину синдиката 

 

Члан 7. 

 

Члан Синдиката је одговоран за:  

� поштовање Статута Синдиката и спровођење одлука органа Синдиката; 

� демократско изношење и усаглашавање интереса са другим члановима 
Синдиката; 

� Рад у органима синдиката и вршење функција у органима Синдиката 

� Рад у органима Савеза самосталних синдиката и вршење функције у Савезу 

самосталних синдиката 

� Редовно плаћање чланарине Синдиката 

 

Члан 8. 
  

Чланство у Синдикату престаје: 

� одласком у пензију; 

� непоштовањем Статута и одлука органа Синдиката; 

� иступањем из чланства; 



� давањем оставке; 
� разрешењем; 

� опозивом; 

� истеком мандата органа; 

� приступањем другој грани или синдикалној централи; 

 
Одлуку о престанку чланства у Синдикату доноси организација синдиката или виши 

орган синдиката, о чему су обавезни да се међусобно обавесте. 
Престанком чланства Синдиката, члану синдиката престаје чланство у органима 

синдиката и Савезу самосталних синдиката; 

 

На одлуку о престанку чланства у Синдикату члан синдиката има право жалбе у 

органима синдиката у року од 30 дана; 

Организација или орган синдиката дужни су да жалбу на искључење из чланства 

синдиката размотре и донесу одлуку у року од 30 дана. 

 

Члан 9. 

Члан и носилац функције у органима синдиката подноси оставку органу чији је члан, 

односно носилац функције. 

Оставка може бити образложена. 

Оставка се констатује. 

 

Члан 10. 

Разрешење члана и носиоца функције у органима синдиката врши се у 

случајевима: 
� противправног понашања 

� неоправданог одсуства са седница, најмање три пута узастопно, 

� дуготрајне болести и друге објективне спречености 

Одлуку о разрешењу доноси орган синдиката чији је члан и носилац функције, ако се 

за њу изјасни већина присутних чланова. Предлог за разрешење члана може дати 

орган који га је бирао или орган синдиката у коме је члан. 

 

Члан 11. 

Опозив чланова органа и носилаца функција у органима синдиката врши се 

у случајевима: 

� непоштовања Статута синдиката; 

� непоштовања Програма синдиката; 

� неспровођења одлука органа; 

� када својим деловањем наноси штету Синдикату. 

�  

Члан 12. 

Предлог за опозив носиоца функције у органу синдиката може дати: 

� једна трећина органа синдиката који су конститутивни чланови синдиката; 

� једна трећина органа синдикалних организација синдиката; 

� једна трећина чланова органа у коме се врши функција; 

� виши орган синдиката. 

 
О предлогу за опозив расправља се на седници органа у коме се врши функција. 

Прихватањем предлога за опозив спроводи се тајно изјашњавање. 



Одлука о опозиву је донета ако се за опозив изјасни више од половине укупног броја 
чланова органа. 

Одлука о опозиву доставља се на даљи поступак органу који је опозван од носиоца 
функције изабрао за члана органа.  

У случају неизгласавања одлуке, нови предлог за опозив, из истих разлога, може се 
поднети после шест месеци.  

Опозив члана и носиоца функције у органу синдиката врше органи који су их бирали. 

 

Члан 13. 

О престанку чланства и функције у органу синдиката доноси се Одлука. 
Истовремено са доношењем одлуке о престанку функције у органу синдиката доноси 

се и одлука о именовању вршиоца дужности до избора новог носиоца функције. 

 

 Чланство у Синдикату престаје: 

� иступањем из чланства, 

� непоштовањем Статута и одлука органа, 

� неплаћањем чланарине, 

� неоправданим одсуствовањем са седница органа, 

� давањем оставке, 

� опозивом, 

� приступањем другој грани или синдикалној централи. 

 

 Одлуку о престанку чланства доноси Синдикална организација. 

 На Одлуку о престанку чланства у Синдикату члан има право жалбе вишим 

органима. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЈА СИНДИКАТА 

 
Члан 14. 

Организација синдиката ангажује се на остваривању права запослених из рада 

и по основу рада, утврђених законима и посебним колективним уговорима и 

полазећи од ставова и одлука органа Синдиката и Савеза самосталних 

синдиката а посебно на: 

� разматрању економског и социјалног положаја  и заступању интереса 

запослених пред послодавцем, 

� закључивању и поштовању Појединачног колективног уговора, 

� остваривању зарада на нивоу утврђене цене рада, 

� унапређењу услова рада и заштите на раду, 

� заштити права запослених у оквиру организационих промена и 

остваривање права оних за чјим радом је престала потреба или услед 

рационализације, 

� обезбеђењу учешћа у поступку доношења одлука које су од значаја за 

материјални и социјални положај запослених, 

� јачању материјално-финансијске основе Организације синдиката,  

� организовању и унапређењу рекреативног и других видова одмора ради 

заштите здравља и очувања радне способности запослених, 



� оспособљавању чланова и активиста за остваривање својих права и 

дужности и улоге Организације синдиката, 

� информисању чланства, 

� другим питањима која произилазе из улоге Организације синдиката 

утврђене Статутом Синдиката. 

 

Члан 15. 

Организација синдиката одржава састанак по потреби. 

Састанак организације одржава се као јединствен састанак свих чланова. 

Састанак сазива председник Организације синдиката. 

Састанак се мора сазвати на затхев Одбора, једне трећине чланова 

Организације синдиката и органа Синдиката и Савеза самосталног синдиката. 

  

Члан 16. 

Организација синдиката пуноважно ради ако састанку присуствује више од 

половине чланова а одлуке доноси ако се за њих изјасни више од половине 
присутних. 

 

Члан 17. 

Организација синдиката самостално остварује улогу. 

Равноправне и партнерске односе са послодавцем и другим органима, 

Организација обезбеђује користећи методе и средства јавног изношења 

мишљења, сарадње и преговарања, оспоравања, критике и тражења оставки, 

покретања судских спорова, и организовања протестних скупова и штрајка. 

 

Члан 18. 

Органи организације синдиката су Одбор и Надзорни одбор. 

 

IV ОРГАНИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СИНДИКАТА 

О д б о р 

 
Члан 19. 

Одбор Организације синдиката (у даљем тексту: Одбор) броји_____чланова. 

Одбор чине чланови из организационих делова организације синдиката. 

Одбор ближе Одлуком одређује састав и начин избора својих чланова. 

 
Члан 20. 

Одбор, из свог састава, бира председника и благајника, а именује секретара 

Одбора (у даљем тексту: председник, секретар и благајник). 

 
Члан 21. 

Одбор заузима ставове и доноси одлуке о питањима из рада Организације 
синдиката, упућује предлоге послодавцу, предлаже заузимање ставова и 

доношење одлука органа Синдиката и Савеза самосталног синдиката, прати 

реализацију  ставова, закључака и одлука које доноси, опредељује методе и 



средства деловања, и ангажује се у акцијама које се јединствено воде у 

Синдикату и Савезу самосталних синдиката. 

 

Члан 22. 

Седнице Одбора сазива председник. 

Седница Одбора мора се сазвати ако то захтева већина чланова Одбора, 

Надзорни одбор и трећина чланства Организације синдиката и орган 

Синдиката и Савеза самосталних синдиката. 

 

Надзорни Одбор 

Члан 23. 

Надзорни одбор врши надзор над остваривањем политике остваривања, расподели и 

коришћењу финансијских средстава.  

Надзорном одбору морају бити доступна сва документа за његов рад. 

У вршењу надзора надзорни одбор: 

� Прегледа годишње обрачуне органа 

� Извештава о рачуноводственим годишњим исказима и извештајима о 

пословању органа; 

� Врши контролу расподеле и уплате чланарине и предлаже мере у складу са 

статутом; 

� Даје мишљење о расподели прихода; 
� Надзорни одбор броји три члана и три заменика који из свог састава бирају 

председника; 

� Председник надзорног одбора присуствује седницама одбора Синдиката. 

 

 

Надзорни одбор, из свог састава, бира председника. 

 

 

Пр е д с е д н и к 

Члан 24. 

Председник: представља и заступа Организацију и раднике; ангажује се на 

остваривању права запослених из одредби посебног колективног уговора и 

колективног уговора код послодавца; обраћа се за правну помоћ у случају 

кршења тих права, посебно из радног односа, зарада и накнада и услова рада и 

заштите на раду; покреће иницијативе и даје предлоге органима Синдиката и 

Савеза самосталних синдиката на заштити права и интереса запослених и 

ангажује се на спровођењу ставова и одлука које доносе виши органи 

синдиката; информише запослене о преговорима са послодавцем као и о 

преговорима органа Синдиката и Савеза самосталних синдиката са ресорним 

министарствима и државним органима: упознаје чланство са садржајем 

колективних уговора, донетим законима и другим актима који одређују њихов 
материјални и социјални положај; и учествује у раду органа када одлучују о 

питањима од значаја за запослене. 

Председник остварује право на одређен број плаћених часова месечно, у складу 

са Посебним колективним уговорим, Законом о раду и одредбама  колективног 
уговора код послодавца. 

 



С е к р е т а р 

Члан 25. 

Секретар: припрема састанке Одбора и Организације; непосредно се ангажује 
на спровођењу ставова и одлука Одбора и организације; координира активност 
чланова Одбора; обавља послове које му повери Одбор; и ради по налогу 

председника и замењује га у време одсуства. 

Секретар Одбора организације остварује право на одређен број плаћених 

часова месечно, у складу са Посебним колективним уговором и уговором код 

послодавца, ако је тако одлучено. 

 

V. ИЗБОРНИ ПРИНЦИПИ 

 

Члан 26. 

Најмање једном у пет година одржава се изборни састанак организације 
Синдиката. 

Организација на изборном састанку разматра и усваја Извештај о раду, 

Извештај о материјално-финансијском пословању, Програм наредних задатака 

и активности, План прихода и расхода, бира чланове Одбора и Надзорног 
одбора и предлаже кандидате за носиоце функција у органима Синдиката и 

Савеза самосталних синдиката. 

 

Члан 27. 

Носиоци функција у синдикату бирају се од више кандидата сваке пете године, на 

основу одлуке републичког одбора синдиката. 

Изузетно избори се могу обавити и у току трајања мандата уколико је то неопходан 

услов за рад организација и органа.  

Избори су тајни, ако бирачко тело не одлучи другачије. Предложени кандидат се 
изјашњава о прихватању кандидатуре а листа кандидата се утврђује по азбучном реду 

презимена кандидата. 

 

Члан 28. 

Избори у синдикату су пуноважни ако су спроведени у складу са Статутом синдиката 

управе. 
Верификацију председника организација синдиката врше председништва окружних 

одбора, односно градски и покрајински одбори синдиката, а уколико то не учине на 

том нивоу, верификацију може да изврши покрајински одбор Синдиката и 

Републички одбор Синдиката. 

Уколико за органе и носиоце функција нису спроведени избори или нису извршени у 

складу са Статутом и одлуком о одржавању избора у Синдикату, Председништво може 
именовати повереника у органима и организацијама синдиката.  

 

 

 

Члан 29. 

Евидентирање и утврђивање предлога кандидата за чланове Одбора и 

Надзорног одбора врши се на састанку Организације синдиката. 

Предложени кандидати се изјашњавају о прихватању кандидатуре. 

 



Члан 30. 

Избор чланова Одбора и Надзорног одбора врши се на основу предлагања 

већег броја кандидата од броја који се бира, тајним гласањем. 

Одбор врши избор председника тајним гласањем, на основу више предложених 

кандидата. 

Именовање секретара врши се јавним гласањем на предлог председника 

синдиката. 

 

Члан 31. 

За члана Одбора и Надзорног одбора изабран је онај кандидат који добије више 

од половине гласова присутних. 

Избори се понављају уколико није гласало више од половине чланова 

организације синдиката. 

За поновљене изборе утврђују се кандидати који су добили највећи број гласова 

без обзира на број чланова организације синдиката који је гласао. 

У случају понављања избора, за председника је изабран онај кандидат који 

добије највећи број гласова. 

 

Члан 32. 

Мандат председника, секретара, благајника и члана Одбора и Надзорног 
одбора је пет година и може се поновити. 

 

Члан 33. 

Одбор и Надзорни одбор организације синдиката пуноважно раде ако састанку 

присуствује више од половине чланова органа. 

 

VI. МАТЕРИЈАЛНО ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

       И ИМОВИНА  ОРГАНИЗАЦИЈЕ СИНДИКАТА 

 

Члан 34. 

Чланарина је основни извор финансирања делатности организација и органа 

синдиката. Чланарина се уплаћује у организацији синдиката. 

Учлањењем у синдикат, члан је обавезан да редовно плаћа чланарину. 

 

Чланарина Синдиката износи 1% месечне зараде и уплаћује се и 

распоређује у процентима: 

1) на територији уже Србије: 

- синдикалној организацији уплаћује се 50% 

- на рачун општинског или градског Већа уплаћује се 28% чланарине; 

- на рачун Републичког одбора Синдиката управе Србије број: 355-1005004-70 

уплаћује се 22% чланарине; 

 

2) на територији Београда: 

- синдикалној организацији уплаћује се 50%, 

- на рачун градског Већа Београда уплаћује се 33%, 

- на рачун Републичког одбора Синдиката управе Србије број: 355-1005004-70 

уплаћује се 17% чланарине; 

3) на територији Војводине: 



- синдикалној организацији уплаћује се 50%, 

- на рачун општинских већа и Градског већа Новог Сада уплаћује се 28%, 

- на рачун Савеза самосталних синдиката Војводине уплаћује се 10%, 

- на рачун Републичког одбора Синдиката управе Србије број 355-1005004-70 

уплаћује се 12% чланарине. 

 

Члан 35. 

Организација синдиката може да формира Фонд солидарности, фонд за 

превенцију, као и друге фондове. 

 

Члан 36. 

Организација синдиката финансира активност, располаже и користи средства 

у складу са Статутом Синдиката управе и Статутом самосталног синдиката. 

 

 

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 37. 

 

Организација синдиката има својство правног лица. 

Организација синдиката има свој печат и жиро рачун. 

Печат је округлог облика са текстом: «Синдикат управе Србије», «Организација 

синдиката_________________________________и амблем Савеза самосталних  

синдиката Србије у средини. 

 

Текст печата је на српском језику, исписан ћирилицом а може бити на језику 

народа и народности. 

 

Члан 38. 

На питања која нису регулисана овим Правилима непосредно се примењују 

одредбе Статута Синдиката и Савеза самосталних синдиката Србије. 

 

 

        Председник 

       Организације синдиката 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
________________________________________ 

(НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СИНДИКАТА) 

У________________дана________године 
 

 

Скупштина чланова _____________________________________________, 

запослених у __________________________, која је одржана ______20___године, 

донела је следеће 

 

 

О Д Л У К Е 

 
1.Формира се ___________________________________________________, 

са седиштем у ____________________ул.________________________бр__ 

 
2. Синдикат приступа Синдикату управе Србије, као синдикату основаном 

за територију Републике Србије. 

 

3.Овлашћено лице за заступање и представљање је 

________________________________________, ЈМБГ____________________ 

бр. лк.___________, улица_________________________. 

 
4. Општи акт Синдиката је Статут Синдиката управе Србије који у прилогу 

достављамо. 

 

5. Утврђује се да на основу приступница и списка, 

________________________________________________________________ 

броји_______чланова. 

 
6. Овлашћује се ____________________________________да у Министарству рада 

и социјалне политике поднесе захтев за упис података у регистар синдиката. 

 
 

 

СКУПШТИНА ЧЛАНОВА СИНДИКАТА 

                                                                 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

 

_______________________________ 

 (штампаним словима) 

 

_______________________________ 

(потпис) 
 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЈА СИНДИКАТА 

 

 

 

 

 

 

   МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ 

 

         11000 БЕОГРАД 

          Немањина 22-26 

 

 

 

 

И З Ј А В А 

 

 
 

Организација Синдиката____________________________________________ 

 

броји ____________чланова Синдиката. 

 

Уз изјаву се доставља_________приступница. 

 

 

 

 

       ПРЕДСЕДНИК 

 

       ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Синдикат управе Србије 

 
Београд,_____________године 
 

 

Сходно члану 3. тачка 3. Правилника о изменама и допунама Правилника о 

упису Синдиката у регистар а на основу добијене документације Синдикат 

управе Србије издаје  

 

 

 

 

П О Т В Р Д У 

 
Да Организација Синдиката 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Припада Синдикату управе Србије 

 

 

 

 

                ПРЕДСЕДНИК  
 

      _________________________________ 

       /Његош Потежица/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
__________________________________________ 

 (НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СИНДИКАТА) 

У_________________дана_______________године 
 

 

МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ 

 

 

           11000 БЕОГРАД 

Немањина 22-26 

 

Предмет: Захтев за промену података у Регистру 

 

НАЗИВ : ________________________________________________________. 

 

СЕДИШТЕ:_______________Ул. и бр._______________________________. 

 

Бр. предмета ______________________________Рег. Број_____________  

 

СИНДИКАТ ЈЕ ЧЛАН СИНДИКАТА УПРАВЕ СРБИЈЕ.  

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ СИНДИКАТА  

ЈЕ__________________________________ЛК.БР. __________________ 

ЈМБГ__________________________са станом у_______________________________ул. 

_______________________бр.______: 

 

У ПРИЛОГУ: 

1. Одлука чланова __________________________________о промени података. 

2. Одлука Скупштине синдиката од ___________20_____године о приступању 

односно чланству у Синдикату управе Србије, као синдикату основаном за 

територију Републике Србије. 

3. Одлука Скупштине Сидиката од _________20_____године о лицу овлашћеном 

за заступање и представљање  синдиката и о лицу овлашћеном за подношење 
захтева за промену података у Министарству. 

4. Статут Синдиката управе Србије као општи акт Синдиката. 

5. Изјава о броју чланова Синдиката. 

6. Потврда о сталном радном односу председника Синдиката 

7. Приступнице 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

_________________________ 

(штампаним словима) 

печат синдиката 

_________________________ 

(потпис) 
 

 



 

 
___________________________________ 

         (НАЗИВ СИНДИКАТА) 

У___________________ДАНА________ГОДИНЕ 

 

Скупштина чланова _____________________________________________, 

запослених у __________________________, која је одржана ______20___године, 

донела је следеће 

 

О Д Л У К Е 

 
1. Организација Синдиката______________________________________ 

са седиштем у___________________ул.________________бр.__________ 

 

мења ( алтернатива: назив, седиште, овлашћено лице) у: 

само уколико се мења назив или седиште: 

 

Организација синдиката________________________________________ 

са седиштем у________________________ул. ______________бр.______ 

  

2.Овлашћено лице за заступање и представљање је 

________________________________________, јмбг____________________ 

бр. лк.___________, улица_________________________. 

 
3. Синдикат је члан Синдиката управе Србије, као синдикату основаном за 

територију Републике Србије. 
 

4. Општи акт Синдиката је Статут Синдиката управе Србије који у прилогу 

достављамо. 

 

5. Утврђује се да на основу приступница и списка, 

________________________________________________________________ 

броји___________________чланова. 

 
6. Овлашћује се _________________________________________________ 

да у Министарству рада и социјaлне политике поднесе захтев за упис 
података у регистар синдиката. 

 
СКУПШТИНА ЧЛАНОВА СИНДИКАТА 

                                                        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

Печат синдиката                _______________________________  
                                                                       штампаним словима 

                                                                      _______________________________ 

                                                                       (потпис) 


