
         предлог 16. март 2018. 

 

ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ СТАТУТА АСНС КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 

 

Члан 21. 

 

У оквиру Централе делују органи, грански синдикати, синдикати у предузећу и 

установи, колективни чланови, појединачни чланови, покрајински, градски и 

општински одбори, форуми, савети и фондови АСНС и стручна служба АСНС. 

 

Члан 26. 

 

Главни одбор АСНС (у даљем тексту: ГО АСНС) је највиши орган АСНС између 

два Конгреса. 

Укупан број чланова ГО АСНС и број чланова из редова сваког гранског синдиката 

утврђује се Одлуком ГО АСНС на основу укупног броја чланова АСНС и броја синдиката 

чланова гранског синдиката, који плаћају чланарину. 

ГО АСНС чине чланови које бира Конгрес на предлог гранских синдиката и 

Председништва АСНС и чланови по основу функције коју обављају. 

Чланове ГО АСНС верификује Конгрес. 

Чланови ГО АСНС по основу функције су: председник АСНС, потпредседници 

АСНС, главни менаџер АСНС, генерални секретар АСНС, председници гранских 

синдиката, председник Форума жена АСНС и председник Форума младих АСНС. 

Председник АСНС је и председник ГО АСНС, руководи радом ГО АСНС, заказује 

седнице и предлаже дневни ред. 

У случају да грански синдикат значајно повећа број чланова или уплаћену 

чланарину или оствари посебне активности које су значајно допринеле развоју, положају 

или угледу АСНС одлуком ГО АСНС може да се повећа број чланова ГО АСНС из тог 

гранског синдиката и ГО АСНС у целини. 

Седница ГО АСНС одржава се најмање један пут годишње. 

 

Члан 27. 

 

ГО АСНС: 

- верификује нове чланове ГО који нису изабрани на Конгресу; 

- доноси пословник о раду; 

- одлучује о одржавању Конгреса, датуму и месту одржавања Конгреса; 

- припрема и сазива Конгрес и предлаже дневни ред Конгреса; 

- одлучује о начину избора, броју и структури делагата Конгреса; 

- одлучује о начину избора, броју и структури чланова Главног одбора и утврћује 

и предлаже Конгресу кандидате за чланове Главног одбора; 

- подноси Конгресу извештај о раду; 

- предлаже Конгресу Статут АСНС и измене и допуне Статута АСНС; 

- предлаже Конгресу кандидате за председника, потпредседнике, главног менаџера 

и генералног секретара; 

- одлучује о оставци и констатује неопозиву оставку председника, 

потпредседника, главног менаџера и генералног секретара; 



- доноси одлуку о сарадњи и савезу са другим синдикатима; 

- доноси одлуку о чланству у међународним синдикалним и другим 

организацијама; 

- доноси одлуку о сарадњи са политичким партијама и ступању у политичке и 

изборне савезе; 

- именује представнике АСНС у републичка трипартитна тела; 

- именује преговарачке тимове за социјални дијалог, колективне уговоре и 

разговоре са Владом и другим државним органима; 

- именује представнике АСНС у радна тела Владе, министарства, локалне 

самоуправе и др; 

- даје сагласност на закључивање Општег и гранских колективних уговора и 

именује представника АСНС за потписивање Општег колективног уговора; 

- бира управне одборе фондова АСНС; 

- доноси одлуку о организовању генералног штрајка и даје сагласност за 

организовање штрајка гранских синдиката; 

- доноси годишњи план рада и финансијски план; 

- усваја годишњи извештај о раду АСНС; 

- усваја годишњи финасијски извештај; 

- распушта органе гранског синдиката на захтев председништва АСНС; 

- делује по пренетим надлежностима Конгреса и 

- доноси друге одлуке, закључке, препоруке о синдикалним, економским, 

социјалним и политчким питањима од интереса за чланове АСНС и грађане 

Србије. 

ГО АСНС одлучује на основу пренетих надлежности 2/3 већином од укупног броја 

чланова. 

Права, обавезе и овлашћења из става 1. Алинеја 12., 15., 16., 17., 18. и 20. овог члана 

ГО АСНС може одлуком да пренесе на Председништво АСНС. 

 

Члан 29. 

 

Председништво АСНС: 

- доноси пословник о свом раду; 

- предлаже ГО АСНС одржавање Конгреса, датум и место одржавања Конгреса; 

- предлаже ГО АСНС начин избора, број и структуру делегата Конгреса; 

- предлаже ГО АСНС начин избора, број и структуру чланова Главног одбора; 

- припрема седнице ГО АСНС и спроводи документа, одлуке и друга акта ГО 

АСНС; 

- припрема годишњи програм рада, финансијски план, извештаје и предлаже их 

ГО АСНС; 

- спроводи Статут АСНС, програме, планове, резолуције и друга документа, 

одлуке, закључке, препоруке и дуга акта и ставове органа АСНС; 

- доноси обавезујуће смернице и упутства за рад синдикатима и члановима АСНС; 

- доноси одлуке о текућим синдикалним, политичким, организационим и 

економским питањима; 

- одлучује о утрошку средстава АСНС; 

- одговоран је за редовну уплату чланарине и друге приходе; 



- покреће, промовише и заступа питања од интереса за АСНС код надлежних 

државних органа и послодаваца; 

- подноси извештај о свом раду ГО АСНС; 

- координира активности Гранских синдиката; 

- прати и анализира појаве од значаја за АСНС; 

- предлаже главном одбору гранског синдиката разрешење председника, 

потпредседника, секретара; 

- формира покрајинска, градска и општинска повереништва, поставља, распушта и 

разрешава покрајинска, градска и општинска повереништва; 

- формира фондове АСНС и бира управне одборе фондова АСНС; 

- поставља и разрешава чланове покрајинског, градског и општинског 

повереништва и покрајинске, градске и општинске поверенике; 

- делује по пренетим надлежностима ГО АСНС и 

- обавља и друге послове за које га овласти ГО АСНС. 

 

 

Члан 33. 

 

Председника АСНС бира Конгрес на период од четири године на предлог ГО 

АСНС. 

Исти председник може бити изабран највише два пута узастопно. 

Функција Председника АСНС се обавља професионално. 

Председник АСНС је по функцији председник ГО АСНС и Председништва АСНС. 

Председнику АСНС функција престаје истеком времена на које је изабран, 

оставком, разрешењем или престанком чланства у АСНС. 

О оставци председника одлучују ГО АСНС, а неопозива оставка се констатује. 

О разрешењу председника одлучују Конгрес на предлог ГО АСНС. 

 

Председник АСНС: 

- сазива, предлаже дневни ред и председава седницама ГО АСНС, Председништва 

АСНС и Проширеног председништва; 

- представља и заступа АСНС у складу са законом и овим Стаутом у земљи и 

иностранству у односима са другим синдикатима, пред државним и правосудним 

органима, међународним институцијама и удружењима; 

- одговоран је за спровођење одлука Конгреса, ГО АСНС и Председништва 

АСНС; 

- спроводи политику АСНС у складу са Програмом, резолуцијама и другим 

документима и актима АСНС; 

- припрема и предлаже Финансијски план АСНС; 

- одговоран је за приходе и расходе АСНС; 

- подноси финансијски извештај Председништву АСНС и ГО АСНС; 

- даје пуномоћје за заступање АСНС пред државним, правосудним и другим 

органима; 

- подноси извештај о раду Конгресу и ГО АСНС; 

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

Председништво АСНС. 

 



Члан 42. 

 

Одлуку о формирању градских повереништава доноси Председништво АСНС на 

предлог Председника АСНС. 

Одлуком Председништва АСНС утврђује се надлежност и број градских 

повереништава. 

 

Градско повереништво: 

- спроводи програм, резолуције и друга документа АСНС, одлуке, закључке, 

препоруке, ставове и друга акта органа АСНС; 

- представља и промовише АСНС; 

- координира активности и рад синдиката; 

- прати, анализира и предлаже мере и активности за унапређење рада синдиката; 

- представља АСНС у трипартитним телима и води социјални дијалог на локалном 

нивоу; 

- стара се о наплати синдикалне чланарине и другим приходима синдиката; 

- пружа организациону и другу помоћ синдикатима и члановима; 

- шири мрежу нових синдиката и 

- обавља и дуге послове по налогу и на основу овлашћења Председништва АСНС, 

председника АСНС, главног менаџера и генералног секретара. 

 

Рад градских повереништава уређује се Правилима о раду које доноси 

Председништво АСНС. 

Органи градског повереништва су: градски повереник и градско повереништво које 

на предлог председника АСНС именује Председништво АСНС на период од четири 

године. 

Органи градског повереништва за свој рад одговарају Председништву АСНС. 

Градски повереник посао обавља професионално или волонтерски. 

 

Градски повереник: 

- сазива, предлаже дневни ред и води седнице градског повереништва; 

- спроводи одлуке, закључке и друга акта органа АСНС и градског повереништва; 

- представља и заступа градско повереништво пред послодавцем и органима 

локалне самоуправе; 

- пружа стручну и организациону помоћ синдикатима; 

- шири мрежу нових синдиката; 

- стара се о статутарној уплати чланарине; 

- припрема и подноси извештаје о раду Председништву АСНС; 

- прати, анализира и информише Председништво АСНС о раду синдиката и 

- обавља и друге послове по налогу и по основу овлашћења Председништва 

АСНС, председника АСНС, главног менаџера и генералног секретара. 

 

Чланови градског повереништва функцију обављају волонтерски. 

Градском поверенику и члановима градског повереништва за волонтерско 

обављање функције може да се исплати одговарајућа накнада коју утврђује 

Председништво АСНС на предлог председника. 



Градском поверенику и члану градског повереништва функција престаје истеком 

времена на које је именован, оставком, разрешењем или престанком чланства у АСНС. 

О оставци градског повереника и члана градског повереништва одлучује 

председништво АСНС, а неопозива оставка се констатује. 

О разрешењу градског повереника и члана градског повереништва одлучује 

председништво АСНС на предлог председника АСНС. 

 

Члан 43. 

 

Општинска повереништва формирају се одлуком Председништва АСНС на предлог 

председника АСНС. 

Рад општинског повереништва уређује се Правилима о раду које доноси 

Председништво АСНС. 

Органи општинског повереништва су: општински повереник и општинско 

повереништво који се бирају се и разрешавају на начин утврђен за градска повереништва. 

Општински повереник и општинска повереништва обављају аналогне послове 

градском поверенику и градском повереништву. 

Општински повереник може функцију да обавља професионално или волонтерски, 

а чланови општинског повереништва функцију обављају волонтерски. 

Општинском поверенику и члановима општинског повереништва за 

волонтерско обављање функције може да се исплати одговарајућа накнада коју 

утврђује Председништво АСНС на предлог председника. 

 

Члан 47. 

 

Фонд се формира на основу одлуке ГО АСНС или одлуке Председништва АСНС по 

основу пренетих надлежности. 

Фонд нема статус правног лица и функционише у оквиру АСНС. 

Фонд ради у складу са Правилима о раду фонда којима се уређују: права и обавезе 

чланова, средства и начин коришћења, управљање и друга питања од значаја за рад фонда. 

Фонд има своје органе: управни одбор и надзорни одбор које бира и разрешава ГО 

АСНС или Председништво АСНС по основу пренетих надлежности. 

Чланство у фонду може да буде појединачно или колективно. 

Права у фонду оставарују се по основу појединачног или колективног чланства. 

 

Члан 56. 

 

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

гранског синдиката. 

Скупштина Гранског синдиката: 

- верификује делегате и бира радна тела Скупштине; 

- доноси пословник о свом раду; 

- усваја Статут, програм рада и друга документа; 

- бира и разрешава председника гранског синдиката, главни одбор, надзорни 

одбор и статутарну комисију; 

- предлаже чланове ГО АСНС; 



- усваја извештај о раду председништва, главног и надзорног одбора и статутарне 

комисије Гранског синдиката и 

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

 

Члан 57. 

 

Скупштина је изборна и ванредна. 

Изборна скупштина одржава се сваке четврте године. 

Ванредна скупштина сазива се на образложени захтев 1/3 синдиката чланова 

гранског синдиката и/или на захтев 2/3 чланова Главног одбора гранског синдиката и/ или 

Председништва АСНС. 

Ванредна скупштина може да се сазове у случају: 

- поступања органа гранског синдиката супротно Статуту АСНС и статуту 

гранског синдиката; 

- непоступања по прогрмским и планским докумената, одлукама, закључцима, 

препорукама и другим актима и докумената органа гранског синдиката; 

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

гранског синдиката; 

- неспровођења одлука, закључака и препорука органа АСНС; 

- неучествовања гранског синдиката у акцијама и активностима АСНС; 

- смањења броја чланова;  

- злоупотреба у располагању средствима гранског синдиката и 

- наношења штете, деловања супротно интересима и нарушавања угледа гранског 

синдиката и АСНС од стране органа гранског синдиката. 

Изборна скупштина се сазива најкасније 30 дана пре истека четири године од дана 

одржавања претходне Изборне скупштине. 

Ванредна скупштина се сазива најкасније у року од 30 дана од дана достављања 

захтева из става 3. овог члана. 

Скупштину сазива Главни одбор гранског синдиката, а у случају да Главни одбор 

из било ког разлога не сазове Скупштину у року из ст. 5. и 6. овог члана, Скупштину 

сазива Председништво АСНС. 

У случају избора органа гранског синдиката Ванредна скупштина је и Изборна 

скупштина. 

У случају да се скупштина гранског синдиката не одржи у року утврђеном у 

члану 57. ст. 5. и 6. Председништво АСНС поставља председника гранског 

синдиката, потпредседника и секретара који функцију обављају до одржавања 

скупштине. 

 

Члан 65. а (нови члан) 

Председнику, потпредседнику и секретару гранског синдиката за волонтерско 

обављање функције може да се исплати одговарајућа накнада коју утврђује 

Председништво АСНС на предлог председника. 

 

Члан 81. 

 

Сваки члан АСНС може да буде кандидован и изабран у исте органе и на исте 

функције највише два пута узастопно. 


