
Измене и допуне статута АСНС - нацрт 
 

 

Члан 1. 

 

У члану 21. после речи органи:”органи”, додају се нове речи:” грански синдикати, синдикати у 

предузећу и установи, колективни чланови , појединачни чланови,” даље као у тексту. 

Образложење 

Предложеном допуном врши се  прецизирање које произилази из чл.5. и чл. 9 Статута и потребно је 

због прецизирања организације АСНС , као и  легитимисања пред државним и правосудним 

органима. 

 

Члан 2. 

 

У члану 26. став 4. се брише. 

Образложење 

 У ставу 3. члана 26. утврђено је да Главни одбор АСНС чине чланови  које бира конгрес и чланови 

по основу функције коју обављају. 

У ставу 4. Утврђено је да конгрес верификује чланове Главног одбора.  

Како је став 4. супротан ставу 3. , а приликом последње измене Статута остао је као историски члан, 

предложано је брисање става 4. , односно да конгрес верификује чланове Главног одбора АСНС, а 

остаје основно решење да Конгрес бира члаанове главног одбора. 

 

Члан 3. 

 

 27. став 1. алинеја 18. брише се. 

Алинеја 19. постаје алинеја 18. и даље. 

Образложење 

Предожена измена је техничког карактера, а у вези је измена и допуна из члана 7.   којима се 

предлаже да фондове АСНС формира Председништво АСНС уместо, како је то било уређено, ГО 

АСНС. 

 

Члан 4. 

 

У члану 29. став1. После алинеје 18.  додаје се нова алинеја 19. која гласи:  

“формира фондове АСНС и бира управне одборе фондова АСНС”. 

Алинеја 19. постаје алинеја 20. и даље. 

Образложење 

Предложена допуна је у вези предлога измена и допуна члана 47. којим се уређује да Председништво 

АСНС формира фондове АСНС.  Допуном члана 29.  утврђују се нове надлежности  Председништва 

АСНС и то да формира фондове АСНС и изабере управне одборе фондова АСНС.  

 

Члан 5.  

 

У члану 33. став 2. брише се. 

Образложење 

Предложено је брисање става 2. члана 33. зато што је супротн утврђеном начелу из члана 13. Статута 

да сваки члан АСНС има право и обавезу да бира и буде биран.  

 

Члан 6.  

 

У члану 42. после става 9. додаје се нови став 10. који гласи: “ Градском поверенику и члановима 

градског повереништва за  волонтерско обављање функције  може да се исплати одговарајућа 

накнада коју утврђује Председништво АСНС на предлог председника.” 

 



Образложење 

Преложеном допуном члана 42. створа се могућност да градски главни повереник и чланови градског 

повереништва за свој волонтерски рад остваре и одговарајући износ накнаде,  и обезбеђује да им се 

та накнада исплати у складу са законом. 

 

Члан 7.  

 

У члану 43. после става 5. додаје се нови став 6. који гласи: “Општинском поверенику и члановима 

општинског повереништва за волонтерско обављање функције може да се одреди одговарајућа 

накнада коју утврђује Председништво АСНС на предлог председника.” 

Образложње 

Предложеном допуном члана 43. ствара се могућност да се општинском поверенику и члановима 

општинског повереништва исплати одговарајућа накнада , као и да им се накнада исплати на законит 

начин. 

 

Члан 8.  

 

У члану 47. У ставу 1. После речи:” на основу” бришу се речи: “одлуке ГО АСНС или”. 

У члану 47. после става 4. додаје се нови став 5. који гласи:” Чланство у фонду може да буде 

појединачно или колективно.” 

Став 5. pостаје нови став 6. 

У члану 47. у ставу 5. ( нови став 6.) после речи: “појединачног”  додају се речи: “или колективног 

чланства.” 

Образложење 

Предложеним изменама, у циљу оперативнијег рада, уређује се да се фондови АСНС оснивају на 

основу одлуке Председништва АСНС , прецизира ко може да буде члан фонда и ствара могућност да  

чланови фонда постану и колективни чланови, као  и да  по том основу остварују права  као и 

појединачни члан. 

 

Члан 9. 

 

У члану 56. став 2. алинеја 4. речи:” главни одбор” бришу се. 

Образложење 

Члнови главног одбора гранског синдиката могу да се бирају, како је то утврђено у члану 56. Статута 

или да буду чланови по основу функције  као главни  повереници из синдиката чланова гранског 

синдиката, како је то утврђено у члану 58. Статута.  

Ова недоследност и не дореченост остала је у статуту као рецидив  и потребно је да се изабере 

одговарајући принцип.   

Због конзистентности, прецизирања надлежности, функционалности и, пре свега,   оперативности 

одлучивања предлажена је  измена члана 56. којом се брише надлежност скупштине гранског 

синдиката  да бира чланове главног одбора гранског синдиката, а као основно решење остаје  да су 

чланови главног одбора сви главни повереници и то  по основу функције коју обављају.  

 

Члан 10. 

 

У члану 57.  после става 8.  додаје се нови став 9. који гласи: “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 оржавања 

скупштине.” 

Образложење 

Предожена допуна обезбеђује континуитет статутарног рада гранског синдиката I онемогућава све 

врсте евентуалних опструкција у раду органа гранског синдиката. 

 

 

 



Члан 11. 

После члана 65. додаје се нови члан 65. а који гласи:” Председнику, потпредседнику и секретару 

гранског синдиката за волонтерско обављање функције може да се исплати одговарајућа накнада 

коју утврђује Председништво АСНС на предлог председника.” 

Образложење 

Новим члном 65.а ствара се могућност да  председник, потпредседник и секретар гранског синдиката 

за обављен волонтерски рад остваре и одговарајући износ накнаде, а истовремено се обезбеђује да се 

накнада исплаћује у складу са законом. 

 

Члан 12. 

Члан 81. Брише се 

Образложење 

Чланом 81. ограничено је право сваког члана АСНС да више од два пута буде биран у исте органе и 

на  исте функције што је супротно успостављеном начелу  из члана 13. Статута и праву сваког члана 

АСНС да бира и буде биран па је предложено , као и у случају из члана 33. Статута, брисање ове 

дискриминаторске одредбе. 

 

У Београду, 16.03.2018. године                                            председник АСНС 

                                                                                                      Ранка Савић      

                                                                                


