
 

 

На основу члана 31. Статута АСНС Скупштина АСНС- Индустријског гранског синдиката 

усвојила је 

 

 

 

С Т А Т У Т 

 

АСНС-ИНДУСТРИЈСКОГ ГРАНСКОГ СИНДИКАТА 

 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

                                                                    Члан 1. 

 

 

 АСНС-Индустријски грански синдикат формиран је Одлуком Председништва АСНС 

број 643/2011 од  13. сптембра 2011. године. 

 

                                                                   Члан 2. 

 АСНС- Индустријски грански синдикат  у саставу је   Асоцијације слободних и независних 

синдиката( у даљем тексту: АСНС). 

 АСНС-Индустријски грански синдикат  прихвата и дужан је да поступа и спороводи  Статут, 

програм, резолуције, политике и друга програмска акта АСНС и одлуке и препоруке органа 

АСНС.  

Статут , општа акта, програм , политика и одлуке  АСНС-Гранског индустријског синдиката 

морају да буду у складу са Статутом , другим општим актима ,програмским документима, 

политикама,  одлукама и др.  АСНС, у супротном директно се примењује Статут , општа акта, 

програмска документа, политике, одлуке и др. АСНС. 

На питања која нису уређена Статутом  АСНС- Гранског индустријског синдиката дуректно 

се примењују одредбе Статута АСНС. 

 

 

 

                                                                    Члан 3. 

 

АСНС-Индустријски грански синдикат је отворена, јавна ,непрофитна, слободна  интересна 

огранизација добровољно удружених синдиката и чланова синдиката, АСНС у циљу 

промовисања, остваривања и заштите законом, колективним уговором  и међународним 

конвенцијама утврђених права синдиката, чланова синдиката и грађана. 

 

 

                                                                    Члан 4. 

 

Назив синдиката је АСНС-Индустријски грански синдикат  (у даљем тексту: Грански 

синдикат). 

 Грански синдикат је формиран за територију Републике Србије и делује на територији 

Републике Србије. 

 



 

                                                                      Члан 5. 

 

Седиште Гранскогсиндиката је у Београду, ул. Карађорђева бр. 71. 

Грански синдикат, има својства правног лица са одговорностима и правима утврђеним 

Уставом и законом Републике Србије, Статутом АСНС и овим Статутом. 

 

 

Члан 6. 

 

Грански синдикат има печат, штамбиљ, знак  и заставу. 

Печат АСНС Гранског синдиката је окрулглог облика, у коме је по ободу малим словима 

ћирилицом написан  пун назив Гранског синдиката, а у средини је великим словима исписана 

скраћеница АСНС испод које је малим словима  написано ''Београд'', у коме се налази 

седиште Гранског синдиката. 

Штамбиљ је правоугаоног облика са ћириличким натписом назива Гранског синдиката испод 

кога стоји натпис: број и датум. 

Знак Гранског синдиката утврдиће се одлуком Главног одбора Гранског синдиката. 

Застава Гранског синдиката  је правоугаоног облика, светлоплаве боје са знаком АСНС и 

пуним називом Гранског синдиката. 

 

Члан 7. 

 

Грански синдикат може да буде члан одговарајућих међународних синдикалних асоцијација, 

као и да сарађује са другим синдикатима у земљи и иностранству и међународним 

синдикалним организацијама, на принципима равноправности, узајамности и солидарности, 

у складу са  Статутом,  програмом, програмским документима  и  одлукама органа АСНС и 

овим Статутом. 

 

 

Члан 8. 

 

Грански синдикат је независан у односу на државне органе, послодавце, политичке странке и 

верски је неутралан. 

 

                                                                           Члан 10.  

 

 Име, печат, штамбиљ, знак, застава и остале ознаке, као и  имовина Гранског синдиката,  

 припада АСНС.  

                                                                             

                                                                            Члан 11. 

 

                                                                         

У оквиру Гранског синдиката делују следеће групације: 

-  АСНС Металаца Србије; 

-  АСНС Текстил,кожа,обућа и одећа; 

-  АСНС Грађевинарство, ИГМ, дрвна индустрија и путна привреда и 

 - АСНС Предузећа за радно оспособљавање инвалида. 

 

 



II ЗАДАЦИ И ЦИЉЕВИ 

 

Члан 12. 

 Задатак Гранског синдиката је да штити и унапређује економске,  социјалне, радне, 

образовне, културне, стручне, и друге интересе својих чланова. 

 

Члан 13. 

Основни циљеви Гранског синдиката су: 

- друштво једнаких шанси, социјалне правде и грађанске сигурности; 

- радна и социјална сигурност чланова; 

- континуиран раст стандарда,   повећање и редовне исплате зарада и редовна уплата 

доприноса за социјално осигурање;  

- решавање друштвених и социјалних конфликата путем  социјалног дијалога и  

социјални дијалог у предузећу; 

- опште побољшање безбедности и заштите здравља на раду; 

- спречавање злостављања на раду; 

- едукација чланова за синдикалну активност; 

- материјална потпора члановима; 

- јавност у раду и  медијска презентација Гранског синдиката и његових активности; 

- заједничко деловање са синдикатима у саставу АСНС, и 

- сарадња са другим синдикатима у земаљи и иностранству. 

 

 

 

 

III ОРГАНИ АСНС ГРАНСКОГ СИНДИКАТА 

 

Члан 14. 

Органи Гранског синдиката су: 

- Скупштина; 

- Главни одбор; 

- Председништво; 

- Надзорни одбор и 

- Статутарна комисија. 

 

Скупштина 

 

Члан 15. 

Скупштина Гранског синдиката (у даљем тексту: Скупштина) је највиши орган Гранског 

синдиката. 

. 

Скупштина: 

      -  верификује делегате и  доноси Пословник о свом раду; 

      -  бира  и смењује Председника  Гранског синдиката, Главни и Надзорни одбор и 

Статутарну комисију;  

       - усваја Статут, Програм рада и друга документа; 

       -  усваја извештај о раду Председништва, Главног и Надзорног одбора и Статутарне 

комисије гранског синдиката ; 

     -    одлучује о свим питањима од значаја за рад гранског синдиката. 

 

 

 



Члан 16. 

 

Скупштина Гранског синдиката је изборна  и ванредна. 

Изборна Скупштина се одржава сваке 4. године. 

Ванредна Скупштина се сазива Одлуком ГО Гранског синдиката или на захтев 2/3 чланова 

гранског синдиката. 

Ванредна Скупштина Гранског синдиката се може сазвати и одлуком Председништва АСНС. 

Ванредна скупштина може да се сазове у случају: 

- попступања органа Гранског синдиката  супротно  одредбама члана 2. овог Статута; 

-недоношења планских и програмских докумената од стране органа Гранског синдиката; 

-неусвајања годишњих извештаја о раду и завршног рачуна од стране надлежног органа 

Гранског синдиката; 

- неспровођења одлука органа Гранског синдиката; 

- неспровођења  препорука органа АСНС и неучествовања у активностима и акцијама АСНС; 

- наношења штете , деловања супротно интересима  и нарушавања угледа Гранског синдиката 

и АСНС у целини. 

 

 

Члан 17. 

Скупштина је делегатска. 

Скупштину чине делегати из синдиката који су чланови Гранског синдиката сразмерно броју 

чланова и то: сваки синдикат члан Гранског синдиката има право на једног делегата  и по још 

једног делегата   на сваких даљих педесет  чланова. 

 

 

Главни одбор 

 

Члан 18. 

ГО Гранског синдиката је највиши орган Гранског синдиката између две Скупштине. 

ГО чине главни повереници синдиката члана Гранског синдиката. 

Главни одбор: 

-  верификује чланове Главног одбора и доноси пословник о раду; 

- припрема и сазива скупштину и предлаже дневни ред; 

- подноси извештај о раду и финансијски извештај Скупштини Гранског синдиката; 

- именује  подпредседнике и  бира секретара Гранског синдиката; 

- врши избор главног повереника и доноси одлуку о смени главног повереника у 

предузећу; 

- доноси одлуку о ступању у штрајк Гранског синдиката на нивоу Републике или 

региона;  

- доноси одлуку о ступању у штрајк синдиката члана Гранског синдиката; 

- делегира представнике Гранског синдиката у преговорима за закључивање гранског 

колективног уговора, утврђује платформу за колективно преговарање , одлучује о 

закључивању  гранског колективног уговора и овлашћује предстанника Гранског 

синдиката да потпише грански колективни уговор;  

- одлучује о пријему нових синдиката  у чланство Гранског синдиката; 

- доноси   програм рада ,финансијски план и; 

- усваја годишњи извештај о раду  и завршни рачун Гранског синдиката и 

- заузима став и доноси одлуку о текућим синдикално-политичким и организационим 

питањима. 

Овлашћења из става 1. алинеје 7. и 10. овог члана Главни одбор може да пренесе на 

Председништво Гранског синдиката. 

 



Седнице ГО Гранског синдиката сазива председник гранског синдиката и предлаже дневни 

ред. 

Седнице ГО Гранског синдиката одржавају се најмање једном у 6 месеци. 

Ванредна седница ГО Гранског синдиката  може се сазвати на писани захтев 2/3 чланова ГО 

или Председништва Гранског синдиката и / или Преседништва АСНС. 

Дневни ред за ванредну седницу ГО Гранског синдиката предлаже сазивач ванредне седнице. 

 

 

 

 

Председништво 

Члан 19. 

Председништво  Гранског синдикат ( у даљем тексту: Председништво) је извршно-

оперативни орган Гранског синдиката. 

Сачињавају га председник,  четири подпредседника и секретар. 

 

Члан 20. 

 

Председништво  Гранског синдиката: 

- доноси Пословник о свом раду, 

- спроводи  Програм рада ,одлуке, закључке и препоруке органа АСНС;  

- одлучује о текућим синдикалним, економским и политичким питањима; 

- припрема платформу за закључивање гранског колективног уговора и може да 

учествује у колективним преговорима код послодавца; 

- припрема и спроводи  програме,предлоге, ставове и одлуке Скупштине, ГО Гранског 

синдиката и других органа Гранског синдиката; 

- припрема Програм рада, финансијски план, периодичне извештаје, завршни рачун и 

друга документа; 

- олучује о утрошку средстава Гранског синдиката; 

- подноси извештај о свом раду ГО Гранског синдиката; 

- стара се о редовној уплати чланарине и другим приходима и  

- обаља и друге послове и активности за које га овласти ГО Гранског синдиката. 

Овлашења из става 1. алинеја 7. овог члана, до износа одређеног посебном одлуком, 

Председништво може да пренесе на предеседника и/или другог члана, Председништва.  

 

Члан 21. 

Председник Гранског синдиката  

 

Председника Гранског синдиката ( у даљем тексту: Преседник) бира Скупштина на период од 

4 године из редова чланова Гранског синдиката. 

Председнику функција престаје истеком времена на које је изабран или сменом. 

Председника смењује Скупштина гранског синдиката на захтев Председништва   и/ или једне 

трћине чланова ГО Гранског синдиката и/ или Председнишптва АСНС. 

Председник: 

- сазива и председава седницом ГО и Председништва Гранског сидниката; 

- представља и заступа синдикат у складу са законом, статутом и програмом Гранског 

синдиката  и АСНС, у земљи и иностранству; 

- одговоран је за спровођење одлука и ставова Главног одбора и Преседништва 

Гранског синдиката;  

- отвара и располаже рачуном Гранског синдиката у складу са законом и статутом, и 

- обавља  и друге послове које му повере  и за које га овласте органи Гранског 

синдиката. 



 

 

Члан 22. 

Подпредседник Гранског синдиката 

 

 Подпредседника Гранског синдиката ( у даљем тексту: Подпредседник) именује ГО Гранског 

синдиката по основу функције председника групације Гранског синдиката на  период од 4 

године.  

Подпредседнику престаје функција по истеку времена на које је изабран или  престанком 

обављања функције председника групације. 

 

Подпредседник: 

- помаже председнику у обављању његових дужности; 

- на основу писменог овлашћења Председника гранског синдиката замењује га у 

одсуству или у случајевима када је спречен да обавља своју функцију и 

- обавља и друге послове за које му повери и за које га овласти ГО, Председништво и 

Председник Гранског синдиката. 

Члан 23. 

 

Секретар Гранског синдиката  

 

Секретара  Гранског синдиката ( у даљем тексту: секретар) бира ГО Гранског синдиката на 

период од 4 године из редова чланова Гранског синдиката. 

Секретар: 

      -     стара се о стручном и логистичком  раду  Гранског синдиката; 

- стара се о припреми седнице ГО и Председништва ; 

- помаже у припреми седница других органа и радних тела  Гранског синдиката, и  

- обавља и друге послове за које га задужи ГО, Председништво и Председник Гранског 

синдиката. 

 

Члан 24. 

Статутарна комисија 

 

 Статутарна комисија Гранског синдикат ( у даљем тексту: Статутарна комисија) има 5 

чланова које  бира  Скупштина Гранског синдиката на период од 4 године. 

Чланови Статутарне комисије  не могу истовремено бити и чланови других органа АСНС. 

Чланови Статутарне  из својих редова бирају Председника . 

Статутарна комисија: 

- Прати спровођење Статута, тумачи Статут, одлучује о статутарним споровима, даје 

предлоге за измене и допуне Статута; 

- доноси Пословник о свом раду и 

- подноси извештај о свом раду Скупштини Гранског синдиката. 

Председник Статутарне комисије учествује у раду свих органа Гранског синдиката без права 

гласа. 

 

Члан 25. 

Надзорни одбор 

 

 Надзорни одбор Гранског синдиката ( у даљем тексту: Надзорни одбор)  има 5 чланова које 

бира  Скупштина Гранског синдиката на период од 4 године . 

Чланови Надзорног одбора бирају председника из својих редова. 

Надзорни одбор: 



- Врши надзор над коришћењем имовине и новчаних средстава синдиката; 

- контролу коришћења  новчаних средстава врши једном годишње, а по потреби и 

чешће; 

- подноси извештај о раду Скупштини Гранског синдиката. 

Председник Надзорног одбора учествује у раду свих органа Гранског синдиката без права 

гласа. 

 

 

Форуми 

                                                             Члан 26. 

Као посебни облици деловања у Гранском синдикату формирају се: 

- Форум жена и 

- Форум младих. 

  Рада форума утврђује се посебним Правилима о раду  које доноси Скупштина Форума. 

 

 

 

IV ОРГАНИ ГРУПАЦИЈЕ ГРАНСКОГ СИНДИКАТА 

 

 

                                                               Члан 27. 

 Органи Групације су: 

 

     - Одбор  и 

     - Председник  

    

 

                                                                  

                                                               Члан 28. 

Одбор групације 

 

Одбор  групације ( у даљем тексту: Одбор) је извршно-оперативни орган групације. 

Одбор  чине главни  повереници из синдиката који су чланови  групације Гранског синдиката. 

Одбор групације:  

-доноси 

 пословник о раду; 

-доноси правила о раду ; 

-бира и смењује председника групације; 

-спроводи одлуке органа Гранског синдиката; 

-усваја програм рада и финансијски план; 

-усваја извештај о раду и финансијском пословању ; 

-разматра предлоге докумената и даје предлоге и иницијативе органима Гранског синдиката; 

 

 

 

 

                                                               Члан  29. 

 

 Председник Групације 

 

Председника групације бира Одбор на предлог чланова Групације. 

Председника Групације смењује  Одбор  на  образложени предлог трећине чланова Одбора  



 

 

и/или Предсдништва Гранског синдиката и / или Передседништва АСНС. 

 

Преседник: 

 

                  -Представља и заступа Групацију у складу са законом и Статутом Гранског 

синдиката 

                  -сазива и председава седницама Одбора Гупације 

                  -стара се о спровођењу  одлука органа гранског синдиката и спроводи 

                   одлуке Одбора  

                  -координира рад са органима Гранског синдиката и другим групацијама; 

                  -обавља и друге послове које му повере органи Гранског синдиката. 

 

 

 

 

V ИЗБОРНИ ПРИНЦИПИ И ОДЛУЧИВАЊЕ 
 

 

 

Члан 30. 

 

Сваки члан Гранског синдиката има право да буде биран у органе гранског синдиката и 

органе групације , као и да предлаже кандидате за органе Гранског синдиката и групације. 

 

                                                                          Члан 31. 

 

Избор чланова ограна Гранског синдиката и  групације , као и доношење одлука, закључака, 

препорука и др.  врши се тајним или јавним гласањем о чему се одлука доноси простом 

већином присутних делегата или чланова. 

 

                                                                           Члан 32. 

 

Органи Гранског синдиката и групације пуноважно одлучују ако седници присуствује више 

од половине  укупног броја изабраних или именованих чланова органа .  

Одлука , закључак, препорука и др. је донета ако се за изјасни више од половине ( 50% + 1) 

присутних чланова. 

Када се избор на функцију у органима врши између више кандидата, изабран је кандидат који 

добије већину гласова присутних чланова органа у сислу става 2. овог члана. 

Ако у првом кругу ни један кандидат не добије  поребну већину из става 2. овог члана, 

спроводи се други круг гласања. 

У другом кругу избор се врши између два кандидата који су у првом кругу добили навише 

гласова. 

У другом кругу изабран је кандидат кији добије потребну већину гласова у смислу става 2. 

овог члана. 

Ако ниједан кандидат не добије поребну већину  гласова, гласање се понавља. 

 

 

 

 

 



 

 

VI   ОДНОСИ И ЧЛАНСТВО 

 

Члан 33. 

Односи у Гранском синдикату се заснивају на принципима демократичности, ефикасности, 

солидарности и одговорности. 

 

                                                                          

 

                                                                          Члан 34. 

 

Чланови Гранског синдиката су  сви синдикати и чланови АСНС  из предузећа која припадају 

групацијама из члана 9. овог Статута. 

 

                                                                            Члан 35.  

Члан Гранског синдиката постаје сваки  новоосновани синдикат  који припада групацији  из 

члана 9. овог Статута, и то даном уписа у Регистар, а нови  члан  даном потписивања 

приступнице АСНС . 

Чланство у Гранском синдикату може бити и појединачно. Појединац постаје члан Гранског 

синдиката даном уплате годишње чланарине. 

 

                                                                            Члан 36. 

 

Синдикат члан гранског синдиката се обавезује да прихвата статут и друга општа акта  

Гранског синдиката и АСНС, програм, резолуције и друга програмска документа Гранског 

синдиката и  АСНС.  

Потписивањем приступнице члан се обавезује да прихвата статут и друга  општа акта, 

програмска документа, одлуке и препоруке надлежних органа синдиката.  

Потписивањем приступнице  члан се обавезује да редовно плаћа чланарину и даје  

сагласност, у складу са законом, да послодавац обрачунава  чланарину и уплаћује на рачуне 

АСНС. 

Облик и садржај приступнице утврђује ГО Гранског синдиката уз претходно прибављено 

мишљење Главног одбора АСНС. 

 

Члан 37. 

Сваки члан Гранског синдиката има чланску карту. 

Чланском  картом доказује се припадност Гранском синдикату и АСНС и на основу ње 

остварују  се права у складу са законом, колективним уговором, статутом, другим општим 

актима, споразумима и уговорима које закључи Грански синдикат и АСНС. 

Облик и садржај чланске карте утврђује ГО АСНС својом одлуком.  

Чланска карта је власништво АСНС и члан је дужан да је,  у случају иступања из чланства, 

врати Гранском синдикату. 

 

 

                                                                           Члан 38. 

Чланови се удружују  у Грански синдикат ради ефикаснијег остваривања заједничких и 

посебних интереса  и остваривања дргугих , међусобно усклађених и договорених 

заједничких интереса са осталим гранским синдикатима АСНС, а посебно у области радно 

правне заштите , колетивног преговарања и социјалног дијалога. 

 

 



Члан 39. 

 

Чланови Гранског синдиката су у предлагању и избору представника и чланова органа у 

Гранском синдикату, самостални и независни. 

 

                                                                          Члан 40. 

Синдикати и чланови Гранског синдиката имају право и обавезу да  равноправно учествују у 

раду гранског синдиката, предлажу кандидате за органе гранског синдиката, одлучују преко 

својих представника у органима гранског синдиката, покрећу иницијативе, акције и пројекте, 

прате и критички оцењују рад органа Гранског синдиката. 

 

 

 

 

 

 

V  ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА 

 

 

Члан 41. 

Чланство у  Гранском синдикату престаје због : 

- непоштовања статутарних одредби; 

- непридржавања преограма; 

- поступања супротно одлукама органа Гранског синдиката и органа АСНС; 

- деловања супротно интересу  Гранског синдиката и АСНС; 

- злоупотребе имена и нарушавања угледа Гранског синдиката и АСНС; 

- неплаћања чланарине дуже од два месеца; 

- ненаменског коришћења чланарине и других прихода; 

- крађе синдикалне имовине; 

- закључивања штетних уговора  по синдикат и чланове синдиката ; 

- иступањем, и 

- искључењем. 

 

У случају иступања појединачног члана из Гранског синдиката  потписује се иступница. 

Члан који иступа дужан је да измири чланарину и друге обавезе према  синдикату.  

Иступница ступа на снагу 30 дана од дана достављања Председништву Гранског синдиката 

и/или даном измиривања обавеза.  

У случају искључења из Гранског синдиката појединац може поднети жалбу Статутарној 

комисији АСНС. 

Коначну одлуку о искључењу диноси Главни одбор АСНС. 

 

Престанком чланства  у Гранском синдикату престају и сва права у односу на синдикат и 

имовину синдиката. 

Члан  који иступа је дужан да врати чланску карту, имовину Гранског синдиката и измири све 

материјалне и друге обавезе које је преузео до дана иступања. 

По иступању из чланства појединац не може да користи име, знак,застваву и сва друга 

обележја Гранског синдиката. 

 

Грански синдикат задржава уплаћену чланарину, донације и др. 

 

 

 



 

VI ФИНАНСИРАЊЕ  И ЧЛАНАРИНА 

 

 

                                                                       Члан 42. 

 

 Грански синдикат има свој рачун . 

 Грански синдикат се финансира из: 

 -припадајућег дела чланарине; 

 -донација, поклона, легата, прилога, 

 камата и 

 -других извора, у складу са законом и Статутом АСНС. 

 

 

                                                                        Члан 43. 

 

 

Гранском синдикату припада 20% од упаћеног месечног  износа  чланарине чланова Гранског 

синдиката на рачун АСНС . 

 

 

                                                                         Члан 44. 

 

Средства Гранског синдиката користе се за финансирање активности Гранског синдиката, 

солидарне помоћи, као и за фондове Гранског синдиката. 

 

  

                                                                       Члан 45. 

Средствима се располаже у складу са  финснсијским  планом, програмом  рада и другим 

програмским актима, а на основу одлука  надлежног органа Гранског синдиката.  

 

Рачуном располаже председник Гранског синдиката и /или друго лице на основу одлуке 

органа гранског синдиката и овлашћења Председника АСНС. 

 

 

                                                                         Члан 46. 

 

Групација  Гранског синдиката финансира се на основу програма рада, предлога пројеката, 

акција и активности , а у оквиру средстава утврђених финансијским Планом Гранског 

синдиката. 

Гранском синдикату од стране  чланова групациј 

 

 

                                                                       Члан 47. 

 

Члан Гранског синдиката обавезан је  да редовно плаћа чланарину. 

Чланарина се плаћа приликом исплате зараде . 

Чланарина износи 1% од износа исплаћене зараде. 

 

                                                                         Члан 48. 

 

Чланарину обрачунава послодавац  и уплаћује  на одговарајуће рачуне, и то: 



50% на достављени рачун синдиката  у предузећу, а 50% уплаћује на достављени рачун  

АСНС. 

 

 

                                                                         Члан 49. 

Фондови синдиката 

 

У циљу ефикаснијег остваривања својих функција Грански синдикат оснива своје фондове, и 

то: 

-  штрајкачки фонд ; 

-  фонд солидарности; 

- фонд колективног преговарања; 

- фонд за едукацију. 

Грански синдикат може да оснује и : 

- фонд за формирање нових синдиката; 

- фонд радно-правне заштите и  

- фонд за развој међународне сарадње. 

 

 

                                                                           Члан 50. 

 

Одлуку о оснивању фонда доноси Главни одбор гранског синдиката. 

Права и обавезе чланова, рад фонда  и управљање фондом уређује се статутом фонда и 

другим општим актима. 

 

 

 

  Методи и облици синдикале борбе 

 

  Члан 51.. 

 

 Грански синдикат се користи следећим методама синдикалне борбе: 

- штрајком,  и 

- протестом. 

 

Члан 52. 

 

Предлог Одлуке о штрајку у предузећу доноси Одбор повереника. 

Одбор повереника  предлог одлуке о штрајку достваља  ГО Гранског синдиката.  

ГО гранског синдиката доноси одлуку о одржавању штрајка . 

Предлог одлуке о штрајку на нивоу гране доноси ГО гранског синдиката и доставља ГО 

АСНС. 

ГО АСНС доноси одлуку о штрајку на нивоу гране. 

 

Уколико синдикат из ст. 1. и 2. овог члана  организује штрајк без одлуке главног одбора такав 

штрајк је за АСНС незаконит и организатори и синдикат неће имати правну, медијску, 

материјалну, логистичку и другу подршку  Гранског синдиката и/ односно АСНС. 

 

 

 

                                                               

 



Члан 53. 

 

 Предлог одлуке о протесту као окупљању грађана  или на други начин доноси одбор 

повереника у синдикату и доставља Главном одбору Гранског синдиката . 

Одлуку о протесту доноси ГО гранског синдиката. 

 Предлог одлуку о протесту на нивоу гранског синдиката доноси ГО Гранског сидиката 

и доставља ГО АСНС. 

Одлуку о протесту доноси ГО АСНС. 

Уколико синдикат из ст. 1. и 2. овог члана организује протест супротно одлици главног 

одбора  примениће се мере из става 5. члана 52.. 

 

 

 

 

 

X  ИНФОРМИСАЊЕ  

 

 

Члан 54. 

 

 

 Грански синдикат и органи гранског синдиката дужни су да о својим одлукама, 

активностима и др. благовремено, истинито и потпуно информишу своје чланове и органе 

АСНС путем дописа, сајта или билтена. 

Грански синдикат и његови органи дужни су да сарађују са медијима и промовишу Грански 

синдикат  и АСНС. 

Грански синдикат , у складу са својим потребама и могућностима, може да издаје свој 

билтен, рифлете и др. 

Грански синдикат дужан је да припреми медија план и да своје активности усклађује са 

активностима АСНС. 

 

 

 

 

 

XI ИМОВИНА 

Члан 55. 

 

Имовина Гранског синдиката је заједнико власништво АСНС. 

Имовина је недељива. 

По престанку чланства  у Гранском синдикату престају сва права и захтеви који се односе на 

на имовину синдиката. 

 

 

 

 

 

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

                                                                        Члан 54. 

 

Избор органа групација обавиће се у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог Статута. 



 

 

Члан 54. 

 

На сва питања која нису регулисана овим Статутом примењује се Статут АСНС. 

 

 

Члан 55. 

Овај Статут ступа на снагу  осмаог дана од дана објављивања на огласној табли  у 

просторијама АСНС, Београд Карађорђева 71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   У Београду, 10. октобра 2011. године                                  АСНС-ИНДУСТРИЈСКИ 

                                                                                 ГРАНСКИ СИНДИКАТ    

                                                                           Председник 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


