
                                                                                                                     
Сагласно члану 26. Статута самосталног синдиката предшколског васпитања и 

образовања Србије,  V Скупштина Самосталног синдиката предшколског васпитања и 
образовања Србије, одржана  09. јуна 2020. године усвојила је:  
 
 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
СТАТУТА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА  

И ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ 
 

 
Члан 1. 

 У члану 18. Статута Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања 
Србије (у даљем тексту: Статут), број 28/4 од 2015. године, додаје се став 3. који гласи: 
«Одбор синдикалне организације пуноважно ради ако седници присуствује више од половине 
чланова, а одлуке доносе већином присутних.» 

 
Члан 2. 

 Члан 22. Статута мења се и гласи: «Скупштина је највиши орган Синдиката. 
Скупштина се одржава сваке пете године.» 
 

Члан 3. 
У члану 26. алинеја четврта мења се и гласи: «Давање разрешнице члановима 

Републичког одбора, Надзорног одбора и Статутарног одбора Синдиката из претходног сазива.» 
  

Члан 4. 
 У члану 30. алинеја прва број: «5» замењује се бројем «2». 
 После четрнаесте алинеје додају се нове алинеје петнаеста и шеснаеста које гласе: 

• «Утврђује предлог Програма, Статута и других Скупштинских докумената, 
• Усваја измене и допуне Статута Синдиката,» 

Досадашње алинеје 15, 16, 17, 18, 19 и 20 постају алинеје 17., 18, 19, 20, 21 и 22. 
Алинеја двадесетдруга мења се и гласи: 
• «Доноси одлуку о распуштању органа и престанку рада синдикалне организације 

и одбора синдиката на територији када делују супротно овом Статуту и Програму, 
и именује Повереништво.» 

После двадесетдруге алинеје додаје се нова алинеја двадесеттрећа која гласи: 
• «Доноси одлуку о искључењу из Синдиката члана, уколико то не учини синдикална 

организација, а испуњени су услови из овог Статута,» 
Досадашње алинеје 23, 24 и 25 постају алинеје 24, 25 и 26. 

После двадесетшесте алинеје додаје се нова алинеја двадесетседма која гласи: 
• «Врши верификацију избора у синдикалним организацијама и органима Синдиката 

градова, округа, општина,» 
 Досадашње алинеје 27, 28 и 29 постају алијнеје 28, 29 и 30. 
 

Члан 5. 
 У члану 32. Статута у ставу 3. после «:» додају се речи и запета: «припрема седнице 
Републичког одбора, ». 

                  После става 3. додаје се нови став 4. који гласи:  
                «У синдикалним организацијама у којима се избори нису спровели, из било којих 
разлога, а према одлуци Републичког одбора, Председништво Републичког одбора може 



донети одлуку: 
- О продужењу мандата постојећим органима синдикалне организације, до стварања услова 

за одржавање избора, или  
- О именовању Повереништва или Повереника, у зависности од броја чланова синдикалне 

организације.» 
Досадашњи став 4. постаје став 5.. 

 
 

Члан 6. 
 У члану 33. Статута у ставу 2. после речи: „Председништвом“, иза запете, додају се 
следеће речи и запета: « а у хитним случајевима може одржати и телефонску седницу 
Председништва или Републичког одбора,» 
                                                                 

Члан 7. 
                   У члану 34. Статута последњи став се мења и гласи «Секретара не обавља 
функцију професионално» 
 

Члан 8. 
 У члану 35. Статута у ставу 1. после треће алинеје додаје се нова, четврта 
алинеја која гласи:  

• «одлучује о приговорима статутарне природе, » 
Досадашње алинеје 4, 5 и 6 постају алинеје 5, 6 и 7. 

 
Члан 9. 

 У члану 40. Статута у ставу 2. после речи: «Одлуком» додају се речи:  
«Републичког одбора синдиката ». 
 

Члан 10. 
 У члану 52. Статута после четврте алинеје додаје се пета алинеја која гласи: 

• «неспособности или несавесног обављања послова из свог делокруга.» 
 

Члан 11. 
 У члану 61. Статута у ставу 1. број: «62» замењује се бројем: «79». 
 

Члан 12. 
 У члану 64. Статута став 2. мења се тако да нов гласи: 

«Измене и допуне Статута Самосталног синдиката предшколског васпитања и 
образовања Србије усвојене 09.06.2020. године на Изборној Скупштини, постају 
саставни део Статута Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања 
Србије усвојеног на Изборној Скупштини 27.03.2015. године и ступају на снагу даном 
усвајања.»   
 

Члан 13. 
 Измене и допуне Статута самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања 
Србије ступају на снагу даном доношења на Изборној Скупштини Самосталног синдиката 
предшколског васпитања и образовања Србије. 

              Председница 
     

                 Босиљка Јовановић 
 


