Образац бр. 1
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
БЕОГРАД
Ул. Немањина 22-26
Захтев за издавање потврде о упису Регистар синдиката
Подаци о синдикату за који се потврда издаје:
НАЗИВ СИНДИКАТА:________________________________________________________________
БРОЈ РЕШЕЊА О УПИСУ У РЕГИСТАР: __________________________________________________
РЕДНИ БРОЈ УПИСА:________________________________________________________________
АДРЕСА СИНДИКАТА:
општина:__________________________________________________________________________
место:____________________________________________________________________________
улица:____________________________________________________________________________
НИВО ОСНИВАЊА:
1. код послодавца,
2. за јединицу територијалне аутономије или локалне самоуправе,
3. за територију Републике,
4. за делатност
*заокружити одговарајући ниво оснивања
НАЗИВ ПОСЛОДАВЦА КОД КОГА СИНДИКАТ ДЕЛУЈЕ_____________________________________
__________________________________________________________________________________
Седиште послодавца:_______________________________________________________________
Адреса послодавца:_________________________________________________________________
Матични број послодавца:___________________________________________________________
ПИБ послодавца:___________________________________________________________________
НАЗИВ РЕПУБЛИЧКОГ СИНДИКАТА У ЧИЈЕМ САСТАВУ СИНДИКАТ ДЕЛУЈЕ:__________________
__________________________________________________________________________________
*ако синдикат није члан нити једног синдиката основаног за територију Републике,
назначити у истој рубрици : „није члан нити једног републичког синдиката“
БРОЈ ЧЛАНОВА СИНДИКАТА:_________________________________________________________
Лице овлашћено за заступање и
представљање синдиката
_________________________________
Име и презиме
МП
потпис

_________________________________

Образац бр. 2

_______________________________
(штамбиљ организације синдиката)

УНИЈА СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У
ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА ПРЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
11000 Београд
Прешевска бр. 13
Предмет: Захтев да Унија достави Министарству промену података у Регистру
Организација синдиката (пуни назив), са седиштем у __________________, ул.
_______________________, бр.__________________, уписана је под редним бројем
_________________, у Регистар синдиката решењем Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, број: ___________________ од _____________.
Организација синдиката је члан Уније синдиката запослених у државним органима
Републике Србије.
Одлуком надлежног органа, организација синдиката мења следеће седиште/назив
организације (непотребно избрисати).
Молимо вас да у име организације синдиката _________________________________,
доставите Министартву захтев з аизмену података уписаних у Регистар.
Лице овлашћено за заступање и представљање организације синдиката је
председник организације:____________________, из
___________________, ул.
______________, бр. ______, ЈМБГ: ___________________, тел:_________________.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Прилог:
Попуњен и оверен захтев за упис промене података (Образац Бр. 3)
Одлуку о промени података
Фотокопију Решења о упису синдикалне организaције у регистар
Изјаву о нивоу оснивања (да је синдикат основан код послодавца Управа Царина
или Пореска управа и да је приступио Унији)
Изјаву о броју чланова
Фотокопију ЛК председника (или очитану ЛК)
Копију уплаћене републичке административне таксе
ПРЕДСЕДНИК

_________________________

Образац бр. 3

_______________________________
(штамбиљ организације синдиката)

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
11000 Београд
Немањина 22-26
Предмет: Захтев за промену података у Регистру
Организација синдиката (пуни назив), са седиштем у __________________, ул.
_______________________, бр.__________________, уписана је под редним бројем
_________________, у Регистар синдиката решењем Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, број: ___________________ од _____________.
Организација синдиката је члан Уније синдиката запослених у државним органима
Републике Србије.
Одлуком надлежног органа, организација синдиката мења следеће податке:
1. седиште организације синдиката – тако да се брише старо седиште у _____________,
ул. ______________, бр. _______, а уписује се ново седиште у _____________, ул.
______________, бр. _______,
2. назив организације синдиката, тако што се брише стари назив: _______________, а
уписује нови назив синдиката: _________________
(попунити потребне податке и избрисати непотребне)
Лице овлашћено за заступање и представљање организације синдиката је
председник организације:____________________, из
___________________, ул.
______________, бр. ______, ЈМБГ: ___________________, тел:_________________.
Прилог:
1. Одлуку о промени података
2. Фотокопију Решења о упису синдикалне организaције у регистар
3. Изјаву о нивоу оснивања (да је синдикат основан код послодавца Управа Царина
или Пореска управа и да је приступио Унији као синдикату основаном за
територију Републике Србије)
4. Изјаву о броју чланова
5. Фотокопију ЛК председника (или очитану ЛК)
6. Копију уплаћене републичке административне таксе
ПРЕДСЕДНИК

_________________________

Образац бр. 4
_______________________________
(штамбиљ организације синдиката)

На основу члана ___________ Правила ____________________________ у складу са
одредбом члана 38. став 1. алинеја седамнаеста Статута Уније синдиката запослених у
државним органима Републике Србије, Одбор основне организације синдиката
_________________________ на седници одржаној дана __________________, донео је
следећу

ОДЛУКУ
Организација Синдиката________________________________________________, уписана
код Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, под редним бројем у
Регистру _______________, решењем број: ______________________ од _______________
са седиштем у ___________________ ул.________________ бр. ______, МЕЊА НАЗИВ,
тако да сада гласи:
______________________________________________________________________________

Организација Синдиката________________________________________________, уписана
код Министарства за рад, запопшљавање, борачка и социјална питања, под редним бројем у
Регистру _______________, решењем број: ______________________ од _______________
са седиштем у ___________________ ул.________________ бр. ______, МЕЊА СЕДИШТЕ,
тако да се ново седиште налази у :
______________________________________________________________________________

ПРЕДСЕДНИК

_________________________

