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ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
ПРЕДМЕТ СТАТУТА 

члан 1. 
      Статутом Новог полицијско синдикалног савеза (у даљем тексту Синдикат) уређују се: 
 Циљеви и начела организовања Синдиката; 
 Транспарентност у раду; 
 Представљање и заступање; 
 Јавне ознаке и седиште; 
 Стицање својства члана, услови и начин учлањивања, губитак својства члана, права, обавезе 
и одговорност чланова; 
 Пуноважност одлучивања; 
 Организација Синдиката; 
 Материјално пословање (стицање и располагање средствима); 
    Доношење аката Синдиката и 
    Престанак рада Синдиката. 
 
 

ЦИЉЕВИ И НАЧЕЛА СИНДИКАТА 
члан 2. 

 
      Синдикат је интересна организација радника запослених у Министарству унутрашњих 
послова Републике Србије, бивших запослених и пензионера, назависан од државних органа и 
послодавца, неполитичан и самосталан.   

 
Циљ Синдиката је: 

 склапање колективног уговора, 
 побољшање радних услова и степена безбедности и здравља на раду,  
 побољшање  права инвалида рада, пензионера и чланова породица погинулих радника,  као 
и колективног осигурања, 
 већа зарада, плаћен ноћни и прековремени рад, рад за време државних празника и викенда 
 правна, социјална и материјална заштита  чланова, 
 стручно оспособљавање чланства и активиста за синдикални рад, 
 организација и обезбеђење услова за одмор, опоравак и рекреацију, 
 оснивање на начелима узајамности и солидарности фондова за пружање материјалне 
помоћи члановима који су привремено незапослени, инвалиди рада, болесни и у штрајку, 
 оснивање привредних друштава, унапређење материјалне основе Синдиката,  организовање 
маркетиншке и издавачке делатности, обављање стручно-аналитичких послова (правних, 
економских и др.), обављање административно-техничких послова. 
 

Синдикат  је основан и делује на начелима слободе синдикалног организовања и деловања,  
демократског заступања, јавности у раду, забране свих облика дискриминације, једнакости и 
уважавања воље својих чланова. 
            Ради остваривања својих циљева, придржавајући се начела Синдиката, Синдикат ће 
користити сва законом дозвољења средства. 
           Када на други начин не могу остварити своја загарантована права, Синдикат има право на 
обуставу рада (штрајк), на начин и у време како је то усвојено на Скупштини Синдиката. 
             Обустава рада не може бити спроведена уколико се тиме знатно угрожава безбедност државе 
и грађана или се тиме наноси штета у раду Синдиката. 
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ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ЗАСТУПАЊЕ 

члан 3. 
          Синдикат представља и заступа Председник Синдиката или лице које он овласти. 
      

ТРАНСПАРЕНТНОСТ 
члан 4. 

      Активности Синдиката су транспарентне. 
      Чланови Синдиката и јавност се о активностима и раду Синдиката обавештавају преко 
органа Синдиката, средстава јавног информисања, саопштења, конференција за новинаре као и 
билтена. 
      Синдикат може да установи издавање својих новина. 
 

НАЗИВ, ОЗНАКЕ И СЕДИШТЕ 
члан 5. 

      Назив синдиката је: НОВИ ПОЛИЦИЈСКО СИНДИКАЛНИ САВЕЗ 
      Скраћени назив је: Нови НПСС 
     Седиште синдиката је у Београду,Булевар Зорана Ђинђића 104. 

 
ПЕЧАТ СИНДИКАТА 

члан 6. 
      Печат синдиката је округлог облика, промера 30 мм, у средини печата је скраћени назив 
НПСС-ћирилица. Око ознаке Синдиката је следећи текст: Република Србија- Republic of Serbia са по 
једном звездицом са једне и са друге стране . 
     За синдикалне јединице, подручне јединице, регионалне јединице и органе синдиката испод  
слова НПСС у средини, додаје се име синдикалне јединице, подручне јединице, регионалне 
јединице и органа синдиката. 

ОДЛУЧИВАЊЕ 
члан 7. 

      У свим органима и телима Синдиката, за пуноважно доношење одлуке потребно је 
присуство више од половине чланова тог органа или тела, уколико овим Статутом није другачије 
одређено. 
      Одлуке се доносе простом већином гласова уколико то овим Статутом није другачије 
одређено. 
  Одлуке Синдиката о савезима или асоцијацијама са другим синдикатима или удружењима, 
доносе се двотрећинском већином гласова на Скупштини. 
 
          Избор за органе Синдиката обављају се јавним гласањем,  осим уколико се непосредно пре 
Скупштине, седнице или састанка донесе другачија одлука. 

 
САВЕЗИ И УНИЈЕ 

члан 8. 
     Ради остваривања заједничких интереса својих чланова Синдикат може ступати у савез или 
унију,  остваривати друге облике трајне или привремене сарадње са другим синдикатима или  
удружењима.    
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II  

ЧЛАНСТВО  
члан 9. 

          Чланство у Синдикату се стиче потписивањем приступнице која се доставља централи 
синдиката. Поред изражавања слободне воље, члан прихвата програмска начела, циљеве и Статут 
Синдиката. 
 Потписивањем приступнице Новог полицијско синдикалног савеза, члану престаје чланство 
у другим синдикатима осим ако се члан писмено изјасни да жели да буде члан и другог или других 
синдиката. 
      Потписивањем приступнице, члан изражава вољу којој синдикалној јединици синдиката 
припада. Своја права остварује преко синдикалне јединице којој припада. 
 Чланови синдиката могу бити и бивши радници МУП-а односно пензионери или сви који по 
било ком основи нису више запослени у МУП. 
       

На евентуалну одлуку о одбијању пријема постоји право жалбе у року од 15 дана од дана 
одбијања пријема. О жалби, коначну одлуку доноси Председништво Синдиката у року од 30 дана. 
           Сваки члан Синдиката по потписивању приступнице а на лични захтев добија чланску карту 
Синдиката. 

 
ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ 

члан 10. 
      Синдикат има и Почасне чланове. 
      Почасни чланови могу постати појединци који су испољили залагање ради остваривања 
циљева и Програма Синдиката.  
     Одлуку о њиховом избору доноси Главни одбор Синдиката на предлог Председника. 
    Правилник о Почасном чланству у Синдикату доноси Главни одбор Синдиката. 
 

ГУБИТАК СВОЈСТВА ЧЛАНА СИНДИКТА 
члан 11. 

      Чланство у Синдикату престаје иступањем или искључењем. 
      Члану Синдиката чланство престаје својевољним потписивањем иступнице коју доставља 
централи синдиката. 
      Члан Синдиката може бити искључен у случају да: 
 учеству је у недозвољеним активностима и заступа у јавности ставове који су супротни 
Програму и ставовима Синдиката; 
 повреди одредбе Статута Синдиката и тиме нанесе штету Синдикату; 
 не извршава одлуке органа Синдиката за које је задужен или поступа супротно њима; 
 износи у јавности расправе, закључке и писани материјал са седнице ограна Синдиката, а 
није за то овлашћен.     
      Одлуку о искључењу из Синдиката доноси дициплинска комисија. 
  Искључење се спроводи на основу Правилника о дисциплинског одговорности.      

 
ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНА СИНДИКАТА 

члан 12. 
      Члан Синдиката има право да:  
 учествује у свим облицима рада Синдиката; 
 предлаже ставове, закључке и покреће иницијативе у органима Синдиката; 
 буде информисан о раду и ставовима свих органа Синдиката; 
 има потпуну заштиту у случају дискредитовања или угрожавања његових права због 
припадности Синдикату или обављања послова у оквиру Синдиката; 
 остварује све видове помоћи које су предвиђене општим актима Синдиката; 
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 да захтева тумачење Статута од стране надлежних органа; 
 у раду тела и органа Синдиката износи своје мишљење и заузима ставове о питањима о 
којима расправљају и одлучују органи Синдиката. 
Члан Синдиката дужан је да: 
 поштује статутарне норме и друга правила Синдиката; 
 доследно спроводи одлуке и упутства, без обзира на ставове које је имао у процесу 
одлучивања;  
 плаћа чланарину и помаже Синдикат према својим могућностима. 
          Због изнетог мишљења или заузетог става у раду органа Синдиката, члан Синдиката не може 
бити изложен било каквим санкцијама. 

 
ЕВИДЕНЦИЈА ЧЛАНСТВА 

члан 13. 
      Евиденцију чланова Синдиката води синдикална јединица на подручју свог деловања. 
     У секретаријату Синдиката води се централна евиденција чланства где се достављају 
оригинали приступница из свих синдикалних јединица. 

 
III 

ОРГАНИЗАЦИЈА СИНДИКАТА 
 

ТЕЛА И ОРГАНИ СИНДИКАТА 
 

ТЕЛА СИНДИКАТА 
члан 14. 

        Синдикат ради и делује на територији Републике Србије.    
      Тела Синдиката чине: синдикалне јединице, подручне јединице и регионалне јединице. 
      Синдикалне јединице бирају: председника,  потпредседнике и секретара.  
      У случају потребе, синдикална јединица може имати  више потпредседника. 

Подручне јединице чине синдикалне јединице на нивоу рада и деловања подручне 
полицијске управе. 
      Регионалне јединице чине синдикалне јединице и подручне јединице  на нивоу подручних 
полицијских управа, полицијских управа или  других управа у Министарству унутрашњих послова. 
           Организациони облици Синдиката доносе правилник о својој организацији и раду, који 
мора бити у складу са овим Статутом и Програмом Синдиката.    
 

СИНДИКАЛНА ЈЕДИНИЦА 
члан 15. 

      Основни облик синдикалног деловања су синдикалне јединице. Синдикалне јединице се 
оснивају на подручју полицијске испоставе, полицијске станице, полицијске управе или друге 
организационе јединице Министарства унутрашњих послова. 
      Синдикална јединице се оснива на оснивачкој седници синдикалне јединице. 
       Председник Синдиката може именовати синдикалног повереника који ради на 
омасовљавању чланства, а све до сазивања  оснивачке седнице синдикалне јединице. У случају 
незадовољства радом руководства синдикалне јединице, Главни одбор синдиката може распустити 
и привремено поставити синдикалног повереника до поновног избора руководства. 
         Мандат председника и потпредседника синдикалне јединице траје 5 године, а исти чланови 
могу бити бирани највише два мандата. 
      Синдикална јединице може имати  свој печат и жиро рачун. 
    Синдикалном јединице руководи председник синдикалне јединице који је одговоран за 
материјално-финансијско пословање. 
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СКУПШТИНА СИНДИКАЛНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

члан 16. 
      Скупштину  чине сви чланови синдикалне јединице. 
      Скупштина синдикалне јединице може бити редовна и ванредна. Редовна скупштина се 
сазива два пута у току године, а ванредна по потреби. 
      Скупштину синдикалне јединице сазива председник синдикалне јединице или лице које он 
овласти. 
      Иницијативу за сазивање ванредне Скупштине може поднети писаним путем 1/3 укупног 
броја чланова синдикалне јединице. 
      Скупштина синдикалне јединице: 
 доноси план рада синдикалне јединице; 
 бира председника, потпредседнике и секретара; 
 доноси одлуку о броју потпредседника синдикалне јединице; 
 доноси битне одлуке које се тичу рада синдикалне јединице; 
 усваја извештај о раду и финансијском пословању синдикалне јединице. 
           Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. 
           

ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАЛНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
члан 17. 

      Председник синдикалне јединице: 
 представља и заступа синдикалну јединице; 
 сазива и води Скупштину синдикалне јединице; 
 спроводи одлуке Скупштине синдикалне јединице и органа Синдиката; 
 именује потпредседника који ће га мењати у случају одсуства;  
 одговоран је за финансијско пословање синдикалне јединице.  
    Председнику у раду помажу потпредседници и секретар синдикалне јединице. 

 
ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА 

члан 18 
Подручне јединице се оснивају на нивоу подручне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова и чине је најмање две синдикане јединице. 
      Подручна јединица се оснива на оснивачкој седници подручне јединице. 
       Председник Синдиката може именовати подручног синдикалног повереника који ради на 
омасовљавању чланства, а све до сазивања  оснивачке седнице подручне  јединице. У случају 
незадовољства радом руководства подручне јединице, Главни одбор синдиката може распустити и 
привремено поставити синдикалног повереника до поновног избора руководства. 
         Мандат председника и потпредседника подручне јединице траје 5 године или до тренутка 
разрешења, а исти чланови могу бити бирани највише два мандата. 
      Подручна  јединица може имати  свој печат и жиро рачун. 
    Подручном јединицом руководи председник подручне јединице који је одговоран за 
материјално-финансијско пословање. 

 
РЕГИОНАЛНА ЈЕДИНИЦА 

члан 19. 
      Виши облик синдикалног организовања представља регионална јединица.  

Нови  полицијско синдикални савез je организован кроз 7 (седам) Регионалних јединица и то 
по принципу 2  на нивоу Војводине, 1 на нивоу Београда и 4 на нивоу остатка Србије. 
          Регионална јединица се формира када је испуњена квота од 200 чланова синдиката. 
      Регионалну јединицу чине сви председници и потпредседници подручних јединица на 
нивоу полицијских управа или других управа у Министарству унутрашњих послова.  
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Функција регионалне јединице  јесте  координација подручних јединица и директна веза са 

органима и телима Синдиката. 
      Регионална јединица се конституише када се створе услови за координацију рада две и више 
подручне јединице на територији деловања. 
        Сагласност за формирање регионалне јединице даје Главни одбор синдиката а на основу 
предлога Председништва синдиката. Мишљење за формирање регионалне јединице 
Председништво Синдиката даје Главном одбору , на основу писаног предлога  најмање две 
подручне јединице са територије регионалне јединице.       
       Председник, заменик председника, потпредседници и секретар регионалное  јединице се 
бирају на пет година. 
       Радом регионалне јединице руководи председник регионалне јединице.  
      Седницу регионалне јединице сазива председник регионалне јединице или  три члана 
регионалне јединице, најмање једном у  6 месеци. 
 Регионална јединица бира по једног свог представника у председништву синдиката. 
      Регионална јединице по потреби може имати свој печат и жиро рачун.    
 

ДЕЛОКРУГ РАДА РЕГИОНАЛНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
члан 20. 

Регионална јединице: 
 бира руководство регионалне јединице (председника, заменик председника потпредседнике 
и секретара); 
 утврђује рад Синдиката на нивоу регионалне јединице; 
 предлаже органима и телима Синдиката спровођење акција ради остваривања циљева и 
Програма Синдиката; 
 обједињује и координира рад подручних јединица на територији свог деловања; 
 организује трибине и друге скупове на територији регионалне јединице; 
 иницира и помаже формирање подручне јединице и прати рад свих подручних јединица  на 
својој територији деловања; 
 спроводи Одлуке Синдиката које су му поверене и одговара за њихову реализацију; 
 испољава континуиране активности на проналажењу начина за реализацију циљева и 
програмских начела Синдиката; 
 бира делегате за Скупштину Синдиката; 
 предлаже кандидате за председника и потпредседнике Синдиката; 
 доноси Пословник о свом раду; 
 обавља и друге послове у складу са општим актима Синдиката. 
 
     У случају да руководство или неко из руководства регионалне јединице не извршава своје 
обавезе сагласно Статуту и Програму Синдиката, могу се разрешити дужности на предлог: 
 најмање две подручне јединице; 
 најмање три члана регионалне јединице;  
 Председника Синдиката. 
 

ОРГАНИ СИНДИКАТА 
члан 21. 

  Органи Синдиката су: 
 Скупштина; 
 Главни одбор; 
 Председник; 
 Председништво; 
 Статутарни одбор; 
 Савет Синдиката. 

Мандат ових органа траје пет година. 
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Рад свих органа Синдиката је транспарентан. У изузетним случајевима, јавност се може 
искључити, о чему, непосредно пре почетка заседања одлучује орган Синдиката. 
 

 
СКУПШТИНА СИНДИКАТА, САЗИВАЊЕ, ОДЛУЧИВАЊЕ 

члан 22. 
     Скуштина је највиши орган Синдиката. 
     Скупштина може бити редовна, ванредна и изборна. 
     Редовну Скупштину,  једном у пет година сазива Председник Синдиката.  

Ванредну Скупштину сазива Председник Синдиката на писани предлог најмање 2/3 чланова 
Синдиката или Председника Синдиката . Председник подноси предлог самоиницијативно а може и 
на основу предлога већине чланова Главног одбора синдиката. 

Изборну Скупштину синдиката сазива председник синдиката једном у пет година, 
      Скупштина се мора одржати у року од 21 дан од подношења задњег захтева на основу ког се 
испуњава услов из става 4. овог члана. 
      Скупштина доноси одлуке уколико је присутно више од половине делегата. 
      Одлуке се доносе простом већином гласова присутних чланова, осим уколико је за 
доношење појединих одлука, Статутом посебно одређена потребна већина. 
      Све одлуке из своје надлежности Скупштина доноси јавним гласањем, осим у случајевима 
када се бирају чланови органа Синдиката. 
 

САСТАВ СКУПШТИНЕ 
члан 23. 

      Скупштину чине делегати који се одређују пропорционално броју чланова Синдиката  
регионалне јединице и то један делегат на сваких започетих 200 чланова. 
     Скупштину  припрема и руководи седницама Скупштине председник синдиката или члан 
Главног одбора кога он овласти.  
 

НАДЛЕЖНОСТИ СКУПШТИНЕ 
члан 24. 

      Скупштина: 
 доноси програм и Статут Синдиката и одлучује о изменама и допунама Статута Синдиката; 
 одређује основне делатности Синдиката; 
 бира и разрешава Председника Синдиката; 
 усваја материјално-финансијски план за наредну годину на крају календарске године; 
 разматра извештај о материјално-финансијском пословању; 
 бира и разрешава Главни одбор Синдиката; 
 бира и разрешава чланове Статутарног одбора; 
 бира и разрешава чланове Дисциплинске комисије; 
 доноси Правилник о дисциплинској одговорности; 
 доноси правилник о материјално финансијском пословању Синдиката; 
 одлучује о престанку рада Синдиката; 
 доноси Пословник о свом раду; 
 конституише стална и повремена радна тела (савете) за разматрање и припрему појединих 
питања из своје надлежности; 
 може одлучивати о свим питањима из надлежности Синдиката; и  
 одлучује о другим значајним питањима у вези са радом и организацијом Синдиката. 
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ГЛАВНИ ОДБОР 

члан 25. 
Главни одбор чине председник синдиката, заменик председника, председник 

председништва, потпредседници и Генерални секретар. 
Између две Скупштине, синдикатом руководи Главни одбор синдиката. 
Скупштина на предлог Председника бира заменика председника и потпредседнике. 

      Чланови главног одбора: 
 помажу председнику Синдиката у раду и обављању послова које он одреди; 
 обављају послове које им Председник Синдиката делегира из своје надлежности; 
 континуирано обављају послове из одређене области (ресорне области); 
    За свој рад Главни одбор одговара Скупштини. 
    Главни одбор Синдиката бира Скупштина, тајним гласањем а на предлог председника синдиката.  
    Чланови главног одбора могу бити и бивши радници МУП-а односно пензионери или сви који по 
било ком основи нису више запослени у МУП. 
    Мандат чланова Главног одбора траје пет година или до разрешења.      

 
ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА 

члан 26. 
      Председник Синдиката је извршни орган Синдиката. 
      Председник: 
 усклађује и координира функционисање Синдиката; 
 представља и заступа Синдикат у земљи, иностранству, јавности и медијима; 
 заступа Синдикат у правном промету; 
 потписује документа Синдиката или одређује ко ће, у појединим случајевима чинити то 
уместо њега; 
 предлаже сазивање и води Скупштину Синдиката; 
 одговара за спровођење одлука које му повери Скупштина Синдиката; 
 одређује послове које ће извршавати заменик председника, председник председништва, 
потпредседници и генерални секретар; 
 подноси извештај о раду Скупштини Синдиката; 
 предлаже чланове Савета Синдиката; 
 предлаже кандидате за Почасног члана; 
 именује портпарола синдиката; 
 даје пуномоћје за заступање Синдиката пред судовима и другим органима; 
 може сазвати седницу сваког органа и тела Синдиката; 
 у име синдиката располаже имовином Синдиката, у складу са законима, Статутом и другим 
општим актима синдиката; 
 Скупштни синдиката предлаже финансијски план за наредну годину на крају календарске 
године; 
 предлаже доношење одлуке о евунтуалним унијама са другим синдикатима; 
 врши разрешење и привремено именовање чланова Главног одбора, 
 врши и друге послове које му повери Скупштина, 
      Председник Синдиката бира се на на изборној Скупштини на период од пет година, тајним 
или јавним гласањем и може бити поново биран. 
      Поступак избора и разрешења председника уређује се пословником Скупштине. 
      Поступак избора Председника Синдиката мора да обезбеди једнаке шансе свим члановима 
Синдиката који се кандидују. 
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ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Члан 27. 
 Заменика председника синдиката бира и разрешава Скупштина синдиката на предлог 
председника синдиката. 
 Заменик председника синдиката у одсуству председника синдиката обавља послове које 
обавља председник синдиката као и послове за које га овласти председник синдиката. 

Заменик председника синдиката помажу председнику Синдиката у раду и обављању послова 
које председник одреди.  
 Мандат заменика председника синдиката траје пет година. 
 

 
ПРЕДСЕДНИШТВО 

Члан 28 
 Председништво чине представници регионалних јединица. 
 Чланове председништва бирају представници регионалних јединица. 
 Чланови председништва задужени су за координацију рада регионалних јединица и 
спроводе одлуке Скупштине синдиката, председника, главног одбора као и председништва. 
 Седнице председништва одржавају се најмање једном у току месеца или по потреби. 
 Седнице председништва сазива председник председништва уз претходно обавештење и 
сагласност председника синдиката. 
 Чланови председништва су одговорни за рад и деловање регионалних јединица. 
 

 
ПРЕДСЕДНИК ПРЕДСЕДНИШТВА 

Члан 29 
 

Председника председништва синдиката бира и разрешава председник синдиката. 
 Председник  председништва синдиката координира рад регионалних јединица, предлаже и 
сазива седнице председништва и спроводи одлуке које донесе главни одбор и председник 
синдиката. 

Председник председништва синдиката помаже председнику Синдиката у раду и обављању 
послова које председник одреди.  
 Мандат председника председништва синдиката траје пет година или до разрешења. 

 
ПОТПРЕДСЕДНИЦИ 

Члан 30. 
 Потпредседнике бира и разрешава Скупштина синдиката на предлог Председника 
синдиката. 
 Мандат потпредседника  траје  пет година или до разрешења. 
 Потпредседници обављају послове које им повери председник синдиката. 
        

САВЕТ СИНДИКАТА 
члан 31. 

      Савет Синдиката је орган саветодавног карактера који разматра сва питања из делокруга 
рада Синдиката стратешког карактера и њеним надлежним органима подноси предлоге и 
мишљења. 
      Савет чине угледне, истакнуте, ауторитативне и компетентне личности. 
      Савет Синдиката има председника. 
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Савет Синдиката може да предложи измену Програма Синдиката, као и друга документа која 
доноси Скупштина. 
      Чланови Савета Синдиката не морају бити чланови Синдиката. 
      Савет Синдиката заседа по потреби, а најмање једном годишње. 
      Председник Синдиката учествује у раду Савета Синдиката. 
 

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР 
Члан 32. 

      Генералног секретара Синдиката бира и именује председник синдиката 
      Генерални секретар: 
 обавља послове у складу са налозима и овлашћењима председника синдиката; 
 организује промотивне скупове Синдиката; 
 спроводи одлуке о брисању из евиденције чланства; 
 управља радом Секретаријата Синдиката и других одговарајућих служби за обављање 
стручних и административних послова Синдиката; 
 обавља послове везане за заснивање и раскид радног односа у синдикату; 
 врши друге организационе и административне послове које му повери председник 
синдиката. 
      Генерални секретар може бити и професионално лице запослено у синдикату. 

 
СЕКРЕТАРИЈАТ СИНДИКАТА 

Члан 33. 
           Секретраријат  синдиката поступа по налозима Генералног секретара у обављању следећих 
послова: 
 координира административно-техничке активности синдикалних, подручних и  
регионалних јединица везано за: 

1. достављање информација, 
2. прикупљање редовних и ванредних информација од синдикалних, подручних и 

регионалних јединица; 
3. захтева извештаје о броју чланова и чланарини; 
4. врши обраду приступница, води и сервисира базу података Синдиката, израђује и доставља 

чланске карте и др. 
 на захтев синдикалних, подручних и регионалних јединица пружа помоћ у обављању 
организационо-техничких послова; 
 набавља, обезбеђује и благовремено истиче симболе Синдиката; 
 води администрацију централе Синдиката, обезбеђује архивирање и заштиту;  
 обавља и друге послове које му одреди Генерални секретар и председник синдиката. 
 

СТАТУТАРНИ ОДБОР 
члан 34. 

      Статутарни одбор је самостални орган Синдиката. Статутарни одбор има три члана које 
бира Скупштина.  
     Мандат Статутарног одбора траје пет година.  
      Статутарни одбор има председника. 
      Статутарни одбор: 
 врши надзор над законитошћу и статутарношћу рада Синдиката и њених органа и тела; 
 тумачи  Статут синдиката и доноси опште акте у случају несагласности о значењу његових 
одредби; 
 контролише исправност избора у Синдикату. 
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V  

ИЗБОРИ И МАНДАТ 
члан 35. 

      Избори за органе Синдиката су по правилу јавни, уз могућност самокандидатуре и 
програмског представљања кандидата. 
      Мандат свих изборних функционера је пет  година, с правом поновног бирања. 
      Органима и функционерима Синдиката може се поставити питање поверења у свако доба, 
осим у време трајања изборног поступка. 

 
VI  

ФИНАСИРАЊЕ 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

члан 36. 
      За рад и активности, Синдикат обезбеђује средства од чланарине, донација, добровољних 
прилога, легата, поклона и других законом дозвољених начина. 
      Висину чланарине и начин плаћања утврђује Главни одбор синдиката. 
      Дародавци се уписују у посебну књигу, а за сваки већи поклон или прилог издаје се посебна 
захвалница. 
 

РАСПОРЕД ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 
члан 37. 

      О распореду финансијских средстава одлучује Скупштина или Главни одбор синдиката. 
Скупштина усваја правилник о распореду финансијских средстава којим се дефинише расподела 
истих. 
      Налогодавац за коришћење финансијских средстава је Председник синдиката који даје 
овлашћења лицима која ће бити овлашћена за заступање-коришћење финансијских средстава. 
      Надзор над прикупљањем и распоредом финансисјих средстава врши Генерални секретар. 

 
 

VII 

 ОПШТИ АКТИ 
ОПШТИ АКТИ СИНДИКАТА 

члан 38. 
      Синдикат доноси Статут и друга општа акта Синдиката који ближе регулишу рад органа и 
тела Синдиката. 

ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА 
члан 39. 

      Поступак за доношење Статута, као и његове измене и допуне, покрећу Главни одбор, 
Председник синдиката,  као и синдикалне, подручне и регионалне јединице. 
      Статутарни одбор припрема преднацрт Статута који упућује на расправу свим органима 
Синдиката као и свим синдикалним, подручним и регионалним јединицама,  најмање 30 дана пре 
него што ће се одржати Скупштина Синдиката. 
      Скупштина доноси Статут већином гласова присутних делагата. 
      Измене и допуне Статута врше се на начин који је предвиђен за његово доношење. 
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VIII  

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
УСКЛАЂИВАЊЕ ОПШТИХ АКАТА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ СИНДИКАТА 

члан 40. 
     Ускађивање општих аката и организације Синдиката са овим Статутом спровешће се у року од 90 
дана од његовог ступања на снагу. 

 
СТУПАЊЕ НА СНАГУ 

члан 41. 
     Овај Статут ступа на снагу 8 дана по  усвајању  на Скупштини Синдиката. 
 
 
У Београду                                    Председник  
20.07.2016.године     М.П.                       

              ________________ 
                     МОМЧИЛО ВИДОЈЕВИЋ  


