
 
 

 На основу чланова 10.,13. и 15. Статута Савеза самосталних синдиката 
Београда, Веће Савеза самосталних синдиката Београда на предлог 
Статутарног одбора и Председништва Савеза самосталних синдиката 
Београда,  на седници одржаној  24.09. 2014. године донело је следећу 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА 
 
 

Члан 1. 

У члану 3. брисати став 3. 
Члан 2. 

У члану 10. после алинеје 17. додати нову алинеју која гласи: 
- „на предлог председника ССС Београда, а на иницијативу 

синдикалних организација, именује поверенике“ 
 

Члан 3. 
У члану 15. алинеја 10. брисати речи „и за поверенике“. 

 

Члан 4. 

 Члан 25. мења се и гласи: 
 „ Веће Савеза самосталних синдиката Београда, на предлог председника 
ССС Београда,а на иницијативу синдикалних организација, именује поверенике. 
 У складу са Одлуком о именовању, повереник може професионално или 
волонтерски обављати послове“.   

Члан 5. 

 У члану 26. брисати први став. 
 

Члан 6. 

 У члану 32. брисати реч „повереништвима“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Предложена решења не дају неке суштинске промене Статута Савеза 
самосталних синдиката Београда, већ се на овај начин жели постићи само 
одређена рационализација а у циљу функционалнијег остваривања улоге и 
задатака Савеза самосталних синдиката Београда на територији, обзиром да 
измене и допуне Статута ССС Србије нису извршене. 

 
 
        П р е д с е д н и к, 

         Влада Андрић, с.р. 
 
 

 
 
 
 



На основу члана 10., 13., и 15. Статута Савеза самосталних синдиката 
Београда и члана 85. Статута Савеза самосталних синдиката Србије, Веће 
Савеза самосталних синдиката Београда на предлог Статутарног одбора и 
Председништва Савеза самосталних синдиката Београда на седници одржаној 
16.12. 2015. године донело је следећу 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 
САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА 

 
Члан 1. 

 У члану 6. први став мења се и гласи: 
 „Органи Савеза самосталних синдиката Београда су: Конференција, 
Веће, Надзорни одбор, Статутарни одбор, Председништво и Председник.“ 
 

Члан 2. 
 Назив поглавља „Изборна скупштина“ мења се и гласи „Конференција“. 
 

Члан 3. 
 У члану 7., 8., 9.,  10. и 13.  уместо речи „Изборна скупштина“ треба да 
стоји реч „Конференција“.  

Члан 4. 
 У члану 33.а  тачка 2. уместо речи „једна трећина“ треба да стоји „једна 
четвртина“.  
 

Члан 5. 
 У члану 35. последњи став уместо речи „више кандидата“ треба да стоји 
„другим кандидатом односно кандидат“.  
 

Члан 6. 
 У члану 46.  у првом ставу уместо броја „62.“ треба да стоји „79.“ 

 
Члан 7. 

 У члану 47. брисати  постојеће ставове 2., 3. и додати нови став 2. који 
гласи: 
 
 „У случају неизвршавања обавезе уредног плаћања синдикалне 
чланарине, не поступања или не придржавања Статутом утврђених пропорција 
у расподели синдикалне чланарине из члана 46. овог Статута члана 79. Статута 
Савеза самосталних синдиката Србије, Савез самосталних синдиката Београда 
има право да у судском поступку оствари накнаду штете на име дуга због 
неуплаћене синдикалне чланарине.“ 
 

Члан 8. 
 У члану 51.  после речи „24.09. 2009. године“ додати речи „ као и Измене 
и допуне Статута Савеза самосталних синдиката Београда усвојене на седници 
Већа Савеза самосталних синдиката Београда одржаној 16.12. 2015. године“. 
 
 
 



Члан 9. 
 На крају текста у потпису председника уместо потписа „Влада Андрић,  
с.р.“ треба да стоји „Бановић Томислав, с.р.“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Статутом Савеза самосталних синдиката Србије, члан 85. утврђена је 
обавезност усклађивање аката самосталних синдиката и Савеза самосталних 
синдиката на територији са Статутом Савеза самосталних синдиката Србије, те 
се, на основу тога, доноси оваква  Одлука.  
 
 
         П р е д с е д н и к, 
         Бановић Томислав, с.р. 
 


