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САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА  

I. ОСНОВНА НАЧЕЛА 

1. Савез самосталних синдиката Београда је интересна организација која, 

на принципима солидарности и узајамности, остварује и штити радне, 

економске, социјалне и професионалне интересе и права чланова 

самосталних синдиката који су организовани у Савез. 

2. Основе деловања Савеза самосталних синдиката Београда су: Програм, 

Статут, Устав, закони, колективни уговори и ратификоване Међународне 

конвенције које се односе на свет рада, 

3. Савез самосталних синдиката Београда је независан и самосталан у 

односу на послодавце, удружена послодаваца, органе власти и 

политичке партије и странке, 

4. Савез самосталних синдиката Београда конституишу самостални 

синдикати организовани на територији Града Београда, 

5. Организованост и деловање Савеза самосталних синдиката Београда 

остварује се на комбинацији гранског и територијалног принципа. 

Ради реализовања послова из надлежности Савеза самосталних 

синдиката Београда на територији општина Савез самосталних 

синдиката Београда формира повереништва. 

6. Ради остваривања заједничких циљева и интереса чланства Савез 

самосталних синдиката Београда организује се у Савез самосталних 

синдиката Србије. 

7. У циљу остваривања одређених заједничких интереса чланства Савез 

самосталних синдиката Београда може остваривати сарадњу и 

заједнички деловати са другим синдикалним централама, синдикатима 

градова и невладиним организацијама. 

8. Савез самосталних синдиката Београда остварује међународну сарадњу 

самостално и у оквиру Савеза самосталних синдиката Србије. 

9. Савез самосталних синдиката Београда, у остваривању своје улоге 

користи све методе синдикалног деловања и борбе, сарадње, 

преговарања, притисака, критике и оспоравања и организовања 

протестних скупова и штрајкова.  

 

II. ПОДРУЧЈЕ ДЕЛОВАЊА, СЕДИШТЕ И ОБЕЛЕЖЈЕ 

 

Члан 1. 

 Савез самосталних синдиката Београда делује на подручју Града 

Београда.  

 Седиште Савеза самосталних синдиката Београда је у Београду, Улица 

Дечанска бр. 14/II. 

 



Члан 2. 

 Савез самосталних синдиката Београда има својство правног лица. 

 Савез самосталних синдиката Београда има свој печат, штамбиљ, 

заштитни знак и заставу. 

Члан 3. 

 Печат Савеза самосталних синдиката Београда је округао, пречника 3 цм, 

и садржи ћирилични текст: Савез самосталних синдиката Србије, Савез 

самосталних синдиката Београда, у средини амблем Савеза самосталних 

синдиката Србије, а испод Београд. 

 Самостални синдикати користе печат Савеза самосталних синдиката 

Београда, с тим што се додаје текст:  Самостални синдикат одговарајуће гране. 

 Штамбиљ је правоугаоног облика, дужине 6 цм. и ширине 2 цм., са 

заглављем у коме је исписан назив: „Савез самосталних синдиката Београда“, 

испод седиште и телефон, са рубрикама за деловодни број и датум, испод 

шифра делатности и ПИБ. 

 Заштитни знак Савеза самосталних синдиката Београда је елипсастог 

облика са контурама Дома синдиката – као симбол синдиката са знаком ССС у 

плаво – сивим тоновима.  

 Савез самосталних синдиката Београда има заставу плаве боје дужине 2 

м., ширине 1 м., са амблемом Савеза самосталних синдиката Србије, 

заштитним знаком Савеза самосталних синдиката Београда и текстом: Савез 

самосталних синдиката Београда.  

Члан 4. се брише. 

 

III. САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА 

Члан 5. 

 Савез самосталних синдиката Београда ангажује се на заштити радних, 

економских, социјалних и професионалних интереса и остваривању и 

унапређивању права чланова самосталних синдиката. 

 У остваривању улоге, основне надлежности Савеза самосталних 

синдиката Београда су да: 

- Учествује у трипартитном социјалном дијалогу, 

- Преговара и закључује посебне колективне уговоре за територију, 

- Учествује у раду Социјално – економског савета на нивоу Града, 

- Остварује социјални дијалог и преговара са Удружењем послодаваца, 

- Представља и заступа интересе запослених у односима са органима 

власти локалне самоуправе, 

- Учествује у раду Фондова социјалног осигурања формираних на 

територији Града, 



- Обезбеђује пружање радно – правне заштите члановима самосталних 

синдиката,  

- Пружа стручну и техничку помоћ у сарадњи са самосталним синдикатима 

на учлањењу и организовању нових чланова, и 

- Обавља и друге послове који произилазе из овог Статута. 

Члан 5а. 

 Заједничке надлежности Савеза самосталних синдиката Београда су да: 

- Спроводи одлуке виших органа Савеза самосталних синдиката и води 

заједничке акције, 

- Упућује предлоге, захтеве и иницијативе вишим органима Савеза 

самосталних синдиката за заузимање ставова, доношење одлука и 

вођење акција, 

- Ангажује се на оспособљавању кадрова и чланства за синдикални рад, 

- Стара се о информисању чланства и јавности о свом раду и раду органа 

Савеза самосталних синдиката Србије, 

- Стара се о организовању рекреативног одмора чланства ради 

спречавања наступања инвалидности и смањење радне способности, 

- Организује рад Стручне службе, 

- Ангажује у пропагандним и маркетингшким активностима, 

- Стара се о имовини Савеза самосталних синдиката Београда, 

- Оснива синдикалне фондове, 

- Предлаже одговарајућем синдикату да донесе одлуку о распуштању 

органа синдикалне организације иколико тај орган делује супротно 

Програму и Статуту Савеза и тог Самосталног синдиката, 

- Предлаже одговарајућем синдикату да сазове седницу органа 

синдикалне организације уколико то не учини председник синдикалне 

организације на захтев овлашћених предлагача, 

- Доноси акта неопходна за свој рад и остваривање улоге утврђене овим 

Статутом, 

- Обавља и друге послове који произилазе из улоге утврђене овим 

Статутом.  

Члан 6. 

 Органи Савеза самосталних синдиката Београда су: Конференција, Веће, 

Надзорни одбор, Статутарни одбор, Председништво и Председник. 

 Органе чине 2/3 предствавника самосталних синдиката и 1/3 

представника повереништава, сразмерно бројности чланства у складу са 

Одлуком Већа ССС Београда.  

К о н ф е р е н ц и ј а 

Члан 7. 

 Конференција је највиши орган Савеза самосталних синдиката Београда 

и одржава се сваке пете године. 



 Одлуку о броју, саставу и начину избора чланова Конференције и Одлуку 

о сазивању и Дневном реду Конференције доноси Веће Савеза самосталних 

синдиката Београда, најкасније 30 дана пре њеног одржавања.  

 

Члан 8. 

 Конференција: 

- Именује радна тела, 

- Бира Радно председништво које руководи радом Конференције, 

- Усваја Пословник о раду који ближе регулише рад Конференције, 

- Усваја Извештај о раду Савеза самосталних синдиката Београда између 

две Конференције, 

- Усваја Извештај Надзорног одбора ССС Београда, 

- Усваја Извештај Статутарног одбора ССС Београда, 

- Усваја Програм рада Савеза самосталних синдиката Београда за 

наредни петогодишњи период, 

- Доноси Статут, односно измене и допуне Статута Савеза самосталних 

синдиката Београда,  

- Даје разрешницу члановима Већа, Надзорног и Статутарног одбора ССС 

Београда старог сазива, 

- Врши верификацију избора чланова Већа ССС Београда,  

- Бира председника Савеза самосталних синдиката Београда,  

- Бира Надзорни и Статутарни одбор ССС Београда,  

- Разматра и одлучује о захтевима и иницијативама учућених 

Конференцији. 

 

Веће Савеза самосталних синдиката Београда 

 

Члан 9. 

 Веће Савеза самосталних синдиката Београда (у даљем тексту: Веће 

ССС Београда) је највиши орган Савеза самосталних синдиката Београда 

између две Конференције.  

 Веће ССС Београда чине 2/3 представника самосталних синдиката и 1/3 

представника повереништава, у складу са Одлуком о броју, саставу и начину 

избора чланова Већа ССС Београда.  

Члан 10. 

 Веће ССС Београда: 

- Иницира доношење и разматра измене и допуне системских закона од 

битног интереса за запослене, посебно Општег колективног уговора и 

прописе којима се регулишу права запослених по основу рада, 

- Закључује Посебан колективни уговор за територију Града Београда, 



- Учествује, преко својих представника, у раду Социјално – економског 

савета Града Београда, разматра предлоге појединих аката и одлука из 

надлежности Скупштине Града Београда, Савета за запошљавање и 

других органа и институција на нивоу Београда које су од значаја за 

материјални и социјални положај чланова и запослених, 

- Прати остваривање права запослених у пензијско – инвалидском 

осигурању, здравствено – социјалној заштити и запошљавању и 

предлаже мере за унапређење заштите ових права,  

- Информише се о активностима, ставовима, закључцима и предлозима 

Председништва ССС Београда,  

- Усваја Пословник о раду, годишње планове рада и друга нормативна 

акта неопходна за рад Већа и остваривање функције ССС Београда,  

- Усваја Статут и измене и допуне Статута Савеза самосталних синдиката 

Београда између две Конференције, 

- Разматра, изјашњава се о предлогу Одлуке о организовању Генералног 

штрајка, учествује у организовању штрајка и анализира учешће Савеза 

самосталних синдиката Београда по завршетку штрајка, 

- Доноси Одлуку о пријему новог и искључењу самосталног синдиката из 

Савеза самосталних синдиката Београда, 

- Доноси Одлуку о формирању повереништава, 

- Доноси Одлуку о оснивању предузећа, агенција и других правних лица, 

- Усваја Програм оспособљавања чланова и синдикалних активиста, 

- Доноси Одлуку о одржавању избора у Савезу самосталних синдиката 

Београда,  

- Доноси Одлуку о броју, саставу и начину избора чланова Већа Савеза 

самосталних синдиката Београда, 

- Доноси Одлуку о броју и саставу чланова Председништва ССС Београда,  

- На предлог председника ССС Београда, бира секретара Већа ССС 

Београда,  

- На предлог председника ССС Београда именује потпредседнике Већа 

ССС Београда,  

- На предлог председника ССС Београда, а на иницијативу синдикалних 

организација, именује поверенике,  

- Бира одређен број чланова органа Савеза самосталних синдиката 

Србије, сагласно одлукама тих органа, 

- Доноси Одлуку о установљењу и критеријумима за доделу највишег 

признања Савеза самосталних синдиката Београда активистима и 

синдикалним организацијама, 

- Врши верификацију избора нових чланова Већа ССС Београда и избор 

чланова Надзорног и Статутарног одбора ССС Београда између две 

Скупштине ССС Београда,  

- Одлучује о одговорности и опозиву чланова органа и носиоца функција 

које бира,  

- Доноси Одлуку о опозиву председника ССС Београда између две 

Конференције, ако се за опозив изјасни више од 2/3 укупног броја 

чланова Већа ССС Београда, 

- Бира председника ССС Београда између две Конференције, 



- Доноси Одлуку о престанку рада повереништва,  

- Припрема предлоге докумената које усваја Конференција ССС Београда,  

- Доноси и друге одлуке, закључке и ставове који су од посебног значаја за 

остваривање улоге Савеза самосталних синдиката Београда.  

 

Члан 11. 

 Веће ССС Београда сазива председник. 

 Веће ССС Београда сазива се и на захтев 1/3 чланова Већа ССС 

Београда или Надзорног или Статутарног одбора ССС Београда. 

 

Надзорни одбор 

Члан 12. 

 Надзорни одбор Савеза самосталних синдиката Београда, у складу са 

Статутом Савеза самосталних синдиката Србије, Статутом Савеза самосталних 

синдиката Београда и Законом, врши надзор уплате и расподеле чланарине и 

употребе средстава, најмање једном годишње упознаје Веће ССС Београда о 

материјално – финансијском пословању и предлаже мере које треба предузети 

ради остваривања утврђеног начина стицања и расподеле финансијских 

средстава и рационалног коришћења чланарине и имовине ССС Београда. 

 Одлуку о броју и саставу Надзорног одбора доноси Веће ССС Београда. 

 Две трећине чланова Надзорног одбора чине представници самосталних 

синдиката а једну трећину представници повереништава, с тим што чланови 

Надзорног одбора не могу бити истовремено и чланови Већа Савеза 

самосталних синдиката Београда.  

 Надзорни одбор из свог састава бира председника.  

 Стручну помоћ у вршењу надзора пружају ревизори из Стручне службе 

ССС Београда.  

Статутарни одбор 

Члан 13. 

 Статутарни одбор Савеза самосталних синдиката Београда прати 

примену овог Статута, даје тумачење одредаба Статута, предлаже Већу ССС 

Београда измене и допуне Статута и припрема Предлог Статута за 

Конференцију.  

 Одлуку о броју и саставу Статутарног одбора доноси Веће ССС 

Београда. 

 Две трећине чланова Статутарног одбора чине представници 

самосталног синдиката а једну трећину представници повереништава, с тим 



што чланови Статутарног одбора не могу бити истовремено и чланови Већа 

Савеза самосталних синдиката Београда.  

 Статутарни одбор из свог састава бира председника. 

 

Председништво ССС Београда 

Члан  14. 

 Председништво Савеза самосталних синдиката Београда (у даљем 

тексту: Председништво ССС Београда) је орган ССС Београда и за свој рад је 

одговоран Већу. 

 Веће ССС Београда својом Одлуком утврђује број, структуру и чланове 

Председништва ССС Београда. 

 По функцији, чланови Председништва ССС Београда су: 

1. Председник ССС Београда, 

2. Секретар Већа ССС Београда 

3. Потпредседници Већа ССС Београда. 

У саставу Председништва ССС Београда обезбеђује се заступљеност 2/3 из 

самосталних синдиката и 1/3 из повереништава.  

Члан 15. 

 Председништво ССС Београда: 

- Разматра питања из надлежности Већа ССС Београда и припрема 

предлог ставова, одлука и закључака за Веће ССС Београда,  

- Спроводи ставове, одлуке и закључке Већа ССС Београда,  

- Упућује ставове, одлуке и закључке органима Савеза самосталних 

синдиката Србије, 

- Упознаје надлежне државне и градске органе, социјације послодаваца и 

пословодне органе са својим иницијативама и предлозима,  

- Именује представнике Савеза самосталних синдиката Београда у 

Социјално – економски савет Града Београда и друге институције,  

- Стара се о материјално- финансијском пословању, имовини и фондовима 

ССС Београда, разматра периодичан извештај о пословању, усваја план 

прихода и расхода, завршни рачун о пословању ССС Београда,  

- Формира радна тела и комисије, 

- Развија предузетничку активност у циљу увећања имовине и стицања 

добити, 

- Доноси одлуке и предузима мере неопходне за рад и функционисање 

Председништва и Већа ССС Београда, 

- Доноси Одлуку о носиоцима функција у органима ССС Београда, 

самосталним синдикатима, чије вршење захтева или не захтева 

привремени престанак рада код послодавца у зависности од висине 

уплаћене чланарине, броја плаћајућих чланова и других критеријума,  



- Остварује међународну сарадњу са синдикатима главних градова 

појединих земаља,  

- Доноси интерни акт којим се регулише процентуално располагање делом 

чланарине самосталних синдиката у ССС Београда за поједине утврђене 

намене,  

- Доноси Програм организовања рекреативних одмора чланова ССС 

Београда, 

- Разматра питања везана за изградњу станова солидарности – социјални 

станови,  

- Ангажује се и на другим питањима у складу са надлежностима и по 

овлашћењу Већа ССС Београда.  

 

П р е д с е д н и к 

Члан 16. 

 Председник Савеза самосталних синдиката Београда представља и 

заступа Савез самосталних синдиката Београда.  

 Председник ССС Београда истовремено је председник Већа и 

Председништва ССС Београда. 

 Председник ССС Београда потписује акта Већа ССС Београда, сазива и 

председава седницама Већа и Председништва ССС Београда, прати и 

предузима мере на реализацији ставова и одлука Већа и Председништва ССС 

Београда, сарађује са органима Савеза самосталних синдиката Србије и 

самосталних синдиката, контактира и преговара са представницима државних и 

пословодних органа, органа локалне самоуправе, аосцијације послодаваца, 

предузећа и установа и другим питањима која произилазе из остваривања 

надлежности Већа ССС Београда, координира остваривање међународне 

синдикалне сарадње и обавља и друге послове у складу са Статутом.  

 Председник Савеза самосталних синдиката Београда врши функцију 

послодавца за запослене, изборна и именована лица у Савезу самосталних 

синдиката Београда.  

 Председник Савеза самосталних синдиката Београда по функцији је члан 

Већа ССС Београда. 

 У одсутности, председника замењује секретар, односно потпредседник, о 

чему одлучује председник.  

С е к р е т а р 

Члан 17. 

 Веће Савеза самосталних синдиката Београда, из свог састава, на 

предлог председника ССС Београда, бира секретара Већа ССС Београда. 

 Секретар Већа ССС Београда ангажује се на: припреми седница и 

спровођењу ставова и одлука Већа и Председништва ССС Београда, 

обезбеђује примену Статута Савеза самосталних синдиката Србије и Статута 



Савеза самосталних синдиката Београда и функционисање ССС Београда у 

складу са њима, стара се о материјално – финансијском пословању, организује 

и одговоран је за рад Стручне службе ССС Београда и ради по налогу 

председника Већа ССС Београда.  

Потпредседници 

Члан 18. 

 Председник Савеза самосталних синдиката Београда именује 

потпредседнике у Већу Савеза самосталних синдиката Београда. Број и 

задужења потпредседника утврђује Веће ССС Београда.   

 Потпредседници Већа ССС Београда ресорно прате стање и проблеме у 

одређеној области деловања Већа ССС Београда и положај запослених у 

гранама и делатностима, предлажу доношење одлука и ангажују се на 

решавању питања из домена своје надлежности, ангажују се на реализацији 

ставова и одлука Већа и Председништва ССС Београда, раде по налогу 

председника ССС Београда и одговорни су за подручје свога рада председнику 

и Већу ССС Београда.  

IV. САМОСТАЛНИ СИНДИКАТИ 

Члан 19. 

 Самостални синдикати организовани на територији Града Београда (у 

даљем тексту: самостални синдикати Београда), су самостални у изражавању, 

заступању и заштити посебних и специфичних интереса чланства, на 

закључивању и примени посебних колективних уговора, остваривању 

комуникације са надлежним министарствима, упућивању предлога и 

иницијатива за доношење и измену прописа којима се уређује положај 

запослених у делатности и грани, заштити права и интереса запослених у 

поступцима приватизације предузећа, статусних и организационих промена, 

решавању вишкова запослених и поступку стечаја, обезбеђивању заштите 

права из рада и по основу рада и пружању правне помоћи преко Стручне 

службе ССС Београда, организовању видова и средстава синдикалне борбе, 

другим питањима утврђеним статутима самосталних синдиката Србије и овим 

Статутом.  

 

Члан 20. 

 Органи самосталних синдиката Београда својим документом ближе 

уређују сопствену организованост, садржај и методе свога рада и деловања у 

складу са статутима самосталних синдиката Србије и овим Статутом.  

 

Члан 21. 



 Самостални синдикати Београда су обавезни да спроводе одлуке и 

ставове органа Савеза самосталних синдиката Београда који су од заједничког 

интереса за укупно чланство.  

 

 

 

Члан 22. 

 Ради остваривања и заштите специфичних и посебних интереса, 

самостални синдикати Београда своју активност остварују у договору са 

одговарајућим самосталним синдикатима у оквиру Савеза самосталних 

синдиката Србије.  

Члан 23.  

 Самостални синдикати Београда могу иступити или бити искључени из 

Савеза самосталних синдиката Београда.  

 Одлуку о иступању из Савеза доноси највиши орган Самосталног 

синдиката.  

 Самостални синдикат који не спроводи одлуке органа Савеза 

самосталних синдиката Београда које су од животног интереса за укупно 

чланство, или делује супротно овом Статуту или не извршава материјалне 

обавезе према Савезу, може бити искључен из Савеза самосталних синдиката 

Београда.  

 Даном доношења одлуке о иступању, односно искључењу из Савеза, 

самостални синдикат губи право на коришћење имовине и услуга Стручне 

службе ССС Београда.  

 

V. ПОВЕРЕНИШТВА 

 

Члан 24. 

 Повереништво реализује послове из надлежности Савеза самосталних 

синдиката Београда на територији општине за коју је формирано.  

 

Члан 25. 

 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 26. 

 За свој рад повереници су одговорни Председништву и Већу Савеза 

самосталних синдиката Београда.  

Члан 27. 

 Повереник: представља и  заступа Савез пред органима локалне 

самоуправе и удружењима послодаваца; учествује у раду Социјално – 

економског савета у општини; у сарадњи са одговарајућим синдикатом пружа 

помоћ синдикалним организацијама код закључивања колективних уговора; 

обезбеђује радно – правну заштиту члану Самосталног синдиката у 

остваривању права из рада и по основу рада преко Стручне службе ССС 

Београда; ангажује се на уплањавању и организовању нових синдикалних 

организација, у сарадњи са органима самосталних синдиката; стара се о 

остваривању услова за рад синдикалних организација код послодавца; 

непосредно се ангажује на реализацији активности самосталних синдиката и 

Савеза самосталних синдиката у синдикалним организацијама; стара се о 

организовању рекреативног одмора чланства и спортских такмичења; обавља и 

друге оперативне, стручне и саветодавне послове који произилазе из одредби 

овог Статута.  

 

VI. ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ О РАДУ ОРГАНА 

САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА 

Члан 28. 

 Чланови органа Савеза самосталних синдикат Београда имају једнака 

права, обавезе и одговорности и одговорни су за рад органа чији су чланови, 

сразмерно функцијама које обављају.  

 Органи ССС Београда пуноважно раде ако седници присуствује више од 

½ чланова, а одлуке доносе већином гласова присутних.  

 

Члан 29. 

 Органи ССС Београда и самостални синдикати могу да формирају радна 

тела као сталне или повремене облике деловања, што се уређује посебном 

Одлуком ових органа.  

Члан 30. 

 У Савез самосталних синдиката Београда, у циљу заштите специфичних 

интереса, фомирају се Секција жана и Секција младих, што се регулише 

посебним одлукама органа ССС Београда.  

Појединачно учлањење 

Члан 31.  



 Заинтересовани који желе да буду чланови Самосталног синдиката а 

неммају могућност синдикалног организовања у средини у којој се налазе, могу 

се учланити и остварити своја права у Савезу самосталних синдиката Београда.  

 Потписивањем приступнице Савеза самосталних синдиката Београда 

стичу права и обавезе утврђене Статутом ССС Београда. 

 Начин организовања и остваривања права регулисаће се посебним 

актом.  

 

 

VII. ИЗБОРИ У САВЕЗУ САМОСТАЛНИХ 

СИНДИКАТА БЕОГРАДА 

 

Члан 32. 

 Избор за чланове органа и носиоце функција у синдикалним 

организацијама самосталних синдиката, самосталним синдикатима Београда и 

Савезу самосталних синдиката Београда врши се сваке пете године, на основу 

одлуке Већа Савеза самосталних синдиката Србије и Већа Савеза самосталних 

синдиката Београда.  

Члан 33. 

 Предлагање кандидата за члана и носиоце функција врши се у 

синдикалним организацијама самосталних синдиката и органима самосталних 

синдиката и Савеза самосталних синдиката Београда. 

 За носиоце функција и чланове органа Савеза самосталних синдиката 

Београда предлажу се кандидати који су испољили способност и знање за 

остваривање интереса и заштиту права чланства, поседују организаторске и 

друге способности за синдикални рад и испуњавају статутарне обавезе и као 

такви уживају углед и имају подршку и поверење синдикалне организације и 

ширег чланства.  

Члан 33.а 

 Кандидатом за председника Савеза самосталних синдиката Београда 

сматра се онај кандидат кога су предложили: 

1. Једна трећина органа самосталних синдиката, односно  

2. Једна четвртина органа синдикалних организација, односно 

3. Веће Савеза самосталних синдиката Београда, или  

4. Виши орган Савеза самосталних синдиката.  

Предлог кандидата за председника ССС Београда доставља се у писаној 

форми у року који одреди Веће ССС Београда.  

 



Члан 34. 

 Избор председника Савеза самосталних синдиката Београда, чланова 

органа и носилаца функција у органима Савеза самосталних синдиката 

Београда врши се тајним гласањем, по правилу, од више кандидата.  

 Изузетно, за носиоце функција, уколико није предложено више 

кандидата, избор се врши од једног кандидата.  

 Листа кандидата утврђује се по азбучном реду презимена кандидата.  

 Кандидат за носиоца најодговорнијих функција може бити само на једној 

кандидатској листи.  

 Предложени кандидат је дужан да се изјасни о прихватању кандидатуре, 

чиме стиче право да буде на кандидатској листи.  

 

Члан 35. 

 Уколико је утврђено више кандидата изабран је онај кандидат који добије 

више од половине гласова присутних чланова органа.  

 За кандидате који нису добили потребан број гласова спроводи се други 

круг гласања.  

 За други круг утврђује се кандидациона листа кандидата који су у првом 

кругу гласања добили највећи број гласова и то за једног кандидата више од 

броја који се бира. 

 У другом кругу изабран је онај кандидат који је добио највећи број 

гласова.  

 Уколико два кандидата имају исти број гласова изабран је онај кандидат 

чије презиме према азбучном реду долази прво. 

 Ако је на листи утврђен један кандидат, изабран је ако добије више од 

половине гласова укупног броја чланова органа.  

 Уколико утврђени кандидат из става 6. овог члана не добије потребну 

већину, избори се понављају са другим кандидатом, односно кандидата.  

 Листа кандидата за други круг гласања утврђује се према редоследу 

добијених гласова у првом кругу.  

 

Члан 36. 

 Мандат чланова и носиоца функција у органима ССС Београда траје пет 

година и може се поновити још једном.  

 Датум престанка мандата утврђује се Одлуком о расписивању избора за 

наредни мандатни период. 



 У случају престанка чланства, односно функције у органу у току трајања 

мандата, новоизабраним члановима и носиоцима функције мандат траје до 

редовних избора.  

Члан 36.а 

 Члан Самосталног синдиката који је изабран, односно именован на 

пословодну функцију, или функцију у државним органима и политичким 

странкама, док обавља ту функцију не може бити биран за члана органа и 

носиоца функције у Савезу самосталних синдиката. 

  

 

Члан 37. 

 Чланство у органима ССС Београда престаје због: 

1. Престанка чланства у самосталном синдикату  

2. Одласка у пензију, 

3. Давања оставке, 

4. Разлога из члана 36.а 

5. Разрешења, 

6. Опозива, 

7. Истека мандата органа 

8. Престанком радног односа по основу вишка запослених.  

Члан 38. 

 Носиоцима функција у органима ССС Београда функција престаје због:  

1. Давања оставке, 

2. Разлога из члана 36.а 

3. Опозива 

4. Разрешења 

5. Одласка у пензију, 

6. Истека мандата органа. 

7. Престанком чланства у Самосталном синдикату, 

8. Престанком радног односа по основу вишка запослених.  

 

Члан 38.а 

 Члан и носилац функције у органима Савеза самосталних синдиката 

оставку подносе органу чији је члан, односно носилац функције. 

 Оставка може бити образложена. 

 Оставка се констатује.  

Члан 39. 



 Опозив члана органа и носилаца функција из члана 32. овог Статута 

врши се у случајевима: 

1. Деловања супротно Статуту и Програму ССС Београда и ССС Србије,  

2. Деловања у органу ССС Београда са страначких позиција, 

3. Неизвршавања одлука органа ССС Београда, 

4. Када својим деловањем наноси штету Савезу. 

 

Члан 40. 

 Предлог за опозив председника Савеза самосталних синдиката Београда 

може дати: 

- Једна трећина чланова Већа, 

- Једна трећина органа самосталних синдиката Србије на територији, 

- Једна трећина синдикалних организација, 

- Виши орган Савеза самосталних синдиката Србије, 

Предлог за опозив члана и носиоца функције у органима Савеза 

самосталних синдиката Београда може дати орган који га је бирао и чији је 

члан, односно у коме обавља функцију.  

Предлог за опозив носиоца функције у Већу Савеза самосталних синдиката 

Београда може дати и председник Савеза самосталних синдиката Београда.   

 

Члан 41. 

 Одлука о опозиву сматра се донетом ако се за њу изјасни више од 

половине укупног броја чланова органа који га је бирао, тајним гласањем.  

 

Члан 42. 

 Разрешење члана органа и носиоца функције у органима Савеза 

самосталних синдиката врши се у случајевима: 

1. Против правног понашања,  

2. Неоправданог одсуства са седница, најмање три седнице узастопно, 

3. Дуготрајне болести и друге објективне спречености, 

4. Неуплаћивања чланарине која припада Савезу самосталних синдиката 

Београда, 

5. Неизвршавања поверених надлежности и задатака.  

Предлог за разрешење члана органа може дати орган који га је бирао или 

орган Савеза самосталних синдиката у коме је члан.  

 Предлог за разрешење носиоца функција моће дати орган Савеза 

самосталних синдиката који га је бирао, (брисати: или виши орган Савеза 

самосталних синдиката). 



 Одлука о разрешењу се сматра донетом ако се за њу изјасни већина 

присутних чланова.  

Члан 43. 

 Одлуком о опозиву и разрешењу са функције одређује се вршилац 

дужности из редова чланова органа и одређује рок од 30 дана за избор новог.  

 

 

 

 

 

VIII. ИМОВИНА САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА И 

МАТЕРИЈАЛНО – ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА  

 

Члан 44. 

 Имовину Савеза самосталних синдиката Београда чини сва непокретна и 

покретна имовина, новчана средства, хартије од вредности и имовинска права.  

 Имовина ССС Београда води се при Већу ССС Београда.  

 Ако се део чланства организује изван ССС Београда, на ту организацију 

се не може пренети имовина или део имовине из става 1. овог члана.  

 

Члан 45. 

 Савез самосталних синдиката Београда самостално финансира своју 

активност. 

 Извори прихода ССС Београда су од: чланарине, имовинских права, 

прихода по основу издавања непокретне имовине, спонзорства, донација, 

легата, предузетничког и маркетиншког  пословања итд. 

 Чланарина у Савезу самосталних синдиката Београда и Савезу 

самосталних синдиката Србије је јединствена и износи 1% зараде члана, 

односно 0,50% накнаде зараде, односно пензије. 

 Синдикалне организације самосталног синдиката могу одлучити да 

чланарина износи више од износа утврђеног у ставу 3. овог члана, а у складу са 

Статутом Самосталног синдиката.  

Члан 46. 



 У синдикалној организацији самосталног синдиката код послодавца на 

територији Града Београда, на основу члана 79. Статута Савеза самосталних 

синдиката Србије, чланарина се распоређује прреко три вирманска налога и то:  

- 50% на текући рачун синдикалне организације самосталног синдиката код 

послодавца,  

- 33% на текући рачун Савеза самосталних синдиката Београда,  

- 17% на текући рачун Самосталног синдиката Србије (грански синдикат), 

Синдикалне организације самосталних синдиката обавезне су да уплаћују 

чланарину у складу са расподелом утврђеном ставом 1. овог члана на текући 

рачун Савеза самосталних синдиката Београда преко кога се врши финансјко – 

материјално пословање самосталних синдиката и повереништава у Савезу 

самосталних синдиката Београда.  

 Самостални синдикати и повереници повереништава дужни су да прате 

примену одредаба Статута ССС Србије и ССС Београда о расподели 

чланарине.  

 

Члан 47. 

 Право увида у синдикалним организацијама самосталних синдиката и 

контролу примене члана 46. Статута Савеза самосталних синдиката Београда 

имају ревизори и Надзорни одбор.  

 У случају неизвршавања обавезе уредног плаћања синдикалне 

чланарине, непоступања или непридржавања 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.  

 

IX. СТРУЧНА СЛУЖБА ССС БЕОГРАДА 

Члан 48. 

 Савез самосталних синдиката Београда има Стручну службу која обавља 

послове радно – правне заштите, стручно – аналитичке, информативне, 

рачуноводствено – финансијске и административно – техничке послове.  

 

Члан 49. 

 Организација рада, структура и број запослених у Стручној служби 

утврђује се посебним актом послодавца. 

 Права, обавезе и одговорности запослених у Стручној служби ССС 

Београда уређују се Колективним уговором и другим општим и појединачним 

актима у складу са Законом.  



 

X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 50. 

 Тумачење овог Статута даје Статутарни одбор Савеза самосталних 

синдиката Београда.  

 На питања која нису уређена овим Статутом непосредно се примењују 

одредбе Статута Савеза самосталних синдиката Србије, статути самосталних 

синдиката Србије и Одлуке Већа Савеза самосталних синдиката Београда.  

 

         П р е д с е д н и к, 

         Бановић Томислав, с.р. 


