
 

СТАТУТ 
 

Синдикалне организацијеГрађевинске техничке школе  
у Београду 

Члан 1. 

Статут Синдикалне организације је у складу са одредбама важећег Закона о раду (у 
даљем тексту Закон). 

Назив синдиката је Синдикална организација Грађевинске техничке школе у 
Београду (у даљем тексту: Синдикат) 

Седиште Синдиката је у Београду, ул. Хајдук Станкова бр. 2. 

Јединствени матични број је: 17835840, шифра делатности: 9420, ПИБ: 102665348. 

Члан 2. 

Синдикат Грађевинске техничке школе је невладина, нестраначка и самостална 
организација синдиката. 

Члан 3. 

Синдикат самостално обавља своју делатност у складу са Статутом, програмским и 
другим актима. 

Ради успешнијег остваривања својих програмских циљева и задатака Синдикат се 
удружује са другим синдикалним организацијама основних односно средњих школа. 

Члан 4. 

Синдикат се оснива ради заштите права и унапређивања професионалних интереса 
својих чланова код: 

-  запошљавања и сигурности рада, 

-  примене радног и социјалног права, 

-  правне и материјалне заштите чланова, 

-  заштите на раду, заштите животне и радне средине, 

-  социјалног осигурања, 

-   услова рада, специјализације и усавршавања, унапређивања услова рада, 
заштита права радника и остваривање права радника за чијим је радом 
престала потреба. 

-  организовање  штрајка у складу са Уставним одредбама и законом, 

-  повећања броја синдикално организованих чланова. 
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Члан 5. 

Синдикат има својство правног лица у складу са законом. За заступање Синдиката  
у правним пословима и финансијско-књиговодственим пословима ангажују се 
стручна лица по уговору о делу или паушално. 

Члан 6. 

У правном промету Синдикат користи печат округлог облика пречника 30 мм, на 
коме се уз ивицу налази текст “Синдикална организација Грађевинске техничке 
школе”, а у средини текст “Београд”, “Хајдук Станкова бр. 2”, исписано  
латиничним писмом. 

ПРАВА ДУЖНОСТИ  И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА 

Члан 7. 

Чланство у Синдикату заснива се на добровољности, а остварује се потписивањем 
приступнице, чији се оригинал доставља ФССШБ. Члан Синдиката може бити сваки 
запослени на одређено и неодређено време, осим органа руковођења. 

Члан 8. 

Потписивањем приступнице члан се обавезује да прихвата статутарне ставове и 
одлуке надлежних органа Синдиката и да плаћа чланарину. 

Права и обавезе члана Синдиката су и: 

-  да учествује у остваривању задатака Синдиката, 

-  да бира и да буде биран у органе управљања и друга тела, 

-  да буде обавештен о раду Синдиката, његових тела и органа управљања 

-  да буде обавештен о материјално-финансијском пословању, 

-  да извршава одлуке Синдиката, 

-  да редовно плаћа чланарину. 

Члан 9. 

Чланство у Синдикату престаје иступањем, и искључивањем. Захтев за иступање 
члан подноси  Извршном одбору Синдиката. 

Иступање из Синдиката, као и чланство, је добровољно. 

Члан се искључује из Синдиката због неплаћања чланарине и непоштовања одлука 
Скупштине Синдиката. Одлуку о искључењу доноси Извршни одбор Синдиката. 

Даном коначности одлуке о иступању и искључењу, члану престају сва права и 
обавезе утврђене Статутом Синдиката. Искључени члан има право жалбе 
Скупштини синдиката. 
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Органи и овлашћена лица за заступање 

Члан 10. 

Синдикат школе чине органи управљања и орган контроле: 

Органи управљања су: 

-  СКУПШТИНА 

-  ИЗВРШНИ ОДБОР 

-  ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА 

Орган контроле: 

-   НАДЗОРНИ ОДБОР 

 

ИЗБОРНИ ПРИНЦИПИ 

Члан 11. 

Цео поступак избора спроводи трочлана Изборна комисија чије чланове предлаже  
и бира Скупштина Синдиката. 

Члан 12. 

Евидентирање и утврђивање предлога кандидата за председника и чланове 
Извршног одбора и Надзорног одбора врши се јавно на састанку Скупштине 
Синдиката. 

Члан 13. 

Избор председника и чланова Извршног одбора и Надзорног одбора врши се тајним 
гласањем. 

Члан 14. 

За председника Синдиката је изабран кандидат за кога је гласало више од половине 
присутних чланова Синдиката. 

Уколико ни један од кандидата за председника Синдиката није добио више од 
половине гласова присутних чланова, у други круг гласања улазе два кандидата са 
највећим бројем гласова. Уколико више кандидата има исти број гласова па није 
могуће одредити два кандидата са највећим бројем гласова у други круг улазе  
кандидати са највећим бројем гласова. 

За председника је изабран кандидат који добије највећи број гласова у другом  
кругу. За чланове Извршног одбора и Надзорног одбора изабрани су кандидати 
који су добили највећи број гласова. Уколико више кандидата има исти број  
гласова па није могуће одредити кандидате са највећим бројем гласова, у други  
круг улазе кандидати са истим бројем гласова. 
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Члан 15. 

Органима Синдиката престаје функција пре истека времена за који су бирани: 

- оставком 
- опозивом - смена 

Предлог за престанак функције органа Синдиката подноси једна трећина чланства 
Синдиката. 

Одлуку о смени или опозиву органа Синдиката доноси Скупштина већином  
гласова присутних чланова по истој процедури по којој су и бирани. 

Надлежност органа 

Члан 16. 

Највиши орган Синдиката је Скупштина, коју сачињавају сви чланови Синдиката. 

Кворум за рад Скупштине чини више од половине свих чланова, а одлуке 
Скупштине су пуноправне ако су донете већином гласова присутних чланова   
јавним гласањем, осим уколико се скупштина јавним гласањем изјасни да се  
одлука донесе тајним изјашњавањем. 

 

Скупштина може бити редовна или ванредна. 
Редовна Скупштина се одржава према потреби, а најмање једанпут годишње и 
сазива је председник Синдиката.  

Ванредна Скупштина се одржава на предлог једне трећине чланова Скупштине. 

Рад Скупштине је јаван уколико се за то изјасни већина присутних чланова 
Скупштине.  

Члан 17. 

СКУПШТИНА: 

 

-  утврђује генералну политику Синдиката и програм рада, 

-  доноси Статут и друга правна акта, 

-  разматра и усваја  извештај Надзорног одбора, 

-  разматра и усваја извештај о раду Извршног одбора, 

-  бира чланове Извршног и Надзорног одбора на период од две године, 

-  бира председника Синдиката на период од две године. 

Члан 18. 

Скупштином председава председник Синдиката. О раду Скупштине се води 
записник. 

У случају одсуства председника, Скупштином председава један од чланова 
Извршног одбора. 
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Члан 19. 

Извршни одбор је извршни орган Скупштине. 

Чине га председник Синдиката и четири члана Скупштине. 

Члан 20. 

Кворум за рад Извршног одбора чини више од половине чланова Извршног одбора. 

Одлуке су пуноправне ако су донете већином гласова од укупног броја чланова   
Извршног одбора. 

Члан 21. 

Одлуке Извршног одбора и Скупштине су обавезујуће за чланове Синдиката. 

Одлуке Уније синдиката просветних радника Србије су обавезујуће за Синдикат 
школе. 

Члан 22. 

Састанке Извршног одбора по потреби сазива председник Синдиката. 

Члан 23. 

ИЗВРШНИ ОДБОР:  
 

- предлаже Скупштини опште правце синдикалне политике и деловања  

- именује чланове преговарачких група  

- утврђује платформу за преговоре  

- подноси Скупштини извештаје о раду  

- остварује програмске задатке између два заседања Скупштине  

- доноси одлуку о висини и начину расподеле чланарине 

- усваја предлоге Надзорног одбора .  

Члан 24. 

ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА: 

 

-  сазива и усмерава активност синдикалне организације, 

-  координира рад на реализацији ставова и одлука синдикалне организације и 

   одбора, 

-  представља и заступа раднике у преговорима са пословодним и другим 

    органима управљања, ангажује се на остваривању права радника из  

    колективног уговора, 

-  обраћа се за правну помоћ у случају кршења тих права ФССШБ  

-  покреће иницијативе и даје предлоге органима Синдиката, на заштити права и 

    интереса радника и ангажује се на спровођењу активности, 

 - информише раднике о преговорима са пословним органом, као и о 
преговорима органа Синдиката са државним органима, 
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-   упознаје чланство са садржајем колективног уговора, донетим законима и 
другим актима који одређују њихов материјални и социјални положај 

-   учествује у раду органа управљања школе када се одлучује о питањима из     
делокруга рада Синдикалне организације, а посебно када одлучује о заштити 
права чланова, 

-   ради остале послове у складу са Законом 

Члан 25. 

Председника у случају спречености може заменити члан Извршног одбора 

Члан 26. 

НАДЗОРНИ ОДБОР: 

 

Надзорни одбор чине три члана и он за свој рад одговара Скупштини. 

Послови које обавља Надзорни одбор: 

-  врши контролу и надзор над финансијским пословањем Синдиката, односно  
Извршног одбора 

-  врши надзор над имовином Синдиката и има саветодавну улогу у набавци 
опреме и канцеларијског материјала, 

Финансирање 

Члан 27. 

Синдикат се финансира од: 

-  чланарине 

-  донација и поклона, 

Члан 28. 

Трошкови који су обавезујући за члана Синдиката износе 1% од зараде. 

Висина надокнаде за ангажовање лица за обављање стручних послова, давање 
поклона, пружање помоћи члановима и сл. утврђују се одлуком Извршног одбора. 
Скупштина Синдиката доноси финансијски план и завршни рачун сваке календарске 
године. 

Члан 29. 

Средства Синдиката се користе и за: 

-  набавку основних и материјално-техничких средстава, 

-  одржавање седница Извршног одбора и Скупштине, 

-  информисање и пропаганду Синдиката, 

-  фондове солидарности. 



 7 

 

Члан 30. 

Имовина Синдиката припада свим члановима и као таква је неотуђива. 

Члан 31. 

Измене и допуне Статута врше се на исти начин на који је и донет. Иницијативу за 
промену и допуну Статута могу покренути: председник, Извршни одбор или трећина 
чланова Скупштине Синдиката. 

Члан 32. 

Статут Синдиката ступа на снагу даном усвајања. 
 
У Београду, 
01.02.2011.      ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА 
                   
  
 
 
            ___________________________ 
        Војислав Хорват 
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Измене и допуне Статута Синдикалне организације ГТШ 
 

 

Статут измењен 02.02.2012. 

 

 Члан 1  измена матичног броја и шифре делатности Синдиката 

 Члан 6  измена писма примењеног у печату Синдиката 
 

Статут измењен 06.02.2014. 
 

 Члан 2 Статута се мења и гласи: 
 

Синдикат Грађевинске техничке школе је невладина, нестраначка и 
самостална организација синдиката. 
 

 Члан 7 Статута се мења, реч УСПРС се замењује речју ФССШБ. 
 

 Члан 24 Статута се мења, речи Унији синдиката се замењују речју 
ФССШБ. 
 

 Члан 28 Статута се мења, текст: 
 

- плаћање чланарине УНИЈИ 30 % од појединачне чланарине и 

- плаћање чланарине Синдикату 70 % од појединачне чланарине, 
се бриша а дописује се текст: 
износе 1% од зараде. 

 


