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У складу са  чланом 10. Статута Савеза самосталних синдиката Београда, Веће 
Савеза самосталних синдиката Београда на седници одржаној 30.10. 2018. године 
разматрало је Предлог Председништва Савеза самосталних синдиката Београда од 
9.10. 2018. године за измену и допуну Статута ССС Београда и донело  
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА  

САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА 
 

Члан 1. 
У члану 19. додати став 2. који гласи: „Одбори самосталних синдиката не 

територији Београда формирају се у седишту Савеза самосталних синдиката Београда“. 

 
Члан 2. 

После члана 31. додати члан 31.а тако да гласи: „Синдикална организација за 
запослене код више послодаваца на територији Београда може се формирати при 
Савезу самосталних синдиката Београда када не постоје услови да се она, према 
претежној шифри делатности, организује у Самостални синдикат Србије“. 

 
      Члан 3. 

У члану 36. после речи „поновити“ брисати речи „још једном“ тако да члан 36. 
став 1. гласи: „Мандат чланова органа и носиоца функција у органима ССС Београда 
траје пет година и може се поновити“.  

Члан 4. 
У члану 42. став 3. после речи „бирао“ додати речи „односно орган у коме обавља 

функцију“ тако да гласи: „Предлог за разрешење носиоца функција може дати орган 
Савеза самосталних синдиката који га је бирао или у коме обавља функцију“.  

 
Члан 5. 

У истом члану 42. додати  нови предпоследњи став тако да гласи: „Разрешење 
члана органа и носиоца функција врши орган  који га је бирао или у коме је члан, односно 
у коме обавља функцију“. 

Члан 6. 
Ове Измене и допуне постају саставни део Статута Савеза самосталних 

синдиката Београда и  ступају на снагу осмог дана од дана доношења.  
 
 
 
 
 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Статутарни одбор Савеза самосталних синдиката Београда на седници одржаној 
25.09. 2018. године утврдио је Предлог  за усклађивање Статута ССС Београда са  
Изменама и допунама Статута ССС Србије од 16.03. 2018. године а узимајући у обзир 
оне измене и допуне које се односе на Савез на територији и које се могу инкорпорирати 
у Статут ССС Београда. Предлог Измена и допуна разматрало је и сагласило се 
Председништво ССС Београда и упутило Већу ССС Београда на разматрање и 
усвајање, те Веће Савеза самосталних синдиката Београда доноси овакву Одлуку. 
 

 
Председник ССС Београда 

                Бановић Томислав 

 
          

 

 


