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VII Конгрес Асоцијације слободних и независних синдиката 

 

21. мај 2022. године 

Комбанк дворана-прес центар ( Дворана Дома синдиката) Трг Николе Пашића 5 

почетак у 10,00 часова 

 

ПРОГРАМ  РАДА  VII  КОНГРЕСA 

 

9,00-10,00 часова  Пријављивање делегата VII Конгреса 

Предаја верификационих листића. 

Преузимање конгресног материјала. 

 

10,00-11,00 часова   Рад Конгреса први део: 

Отварање Конгреса. 

Избор радних тела: Радног председништва, 

Верификационе и Изборне комисије, 

записничара и оверивача записника. 

Извештај верификационе комисије. 

Поздравна реч председника АСНС. 

Поздравна реч гостију. 

  

11,00- 11,15 часова   Пауза 

 

11,15-13,00 часова   Рад VII Конгреса други део: 

Усвајање Пословника о раду. 

Одлука о преношењу појединих статутарних 

надлежности са Конгреса АСНС на Главни 

одбор АСНС. 

Извештај о раду АСНС 2018.- 2022. година. 

   Финансијски извештај АСНС 2018.-2021. 

година. 

Избор : 

- Главног одбора АСНС; 

- Надзорног одбора  АСНС; 
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- Статутарне комисије; 

- председика АСНС; 

- потпредседника АСНС; 

- главног менаџера АСНС и  

- генералног секретара АСНС. 

 

13,00-13,30 часова   Пауза за гласање  

 

13,30-14,30 часова   Извештај изборне комисије  

Обраћање новоизабраног председника АСНС. 

Закључење Конгреса. 

 

14,30 часова                           Ручак 
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На основу члана 27. статута АСНС Главни одбор АСНС на шестој седници   

донео је следећу 

 

ОДЛУКУ  

О ДАТУМУ И МЕСТУ ОДРЖАВАЊА VII  КОНГРЕСА АСНС 

 

1. VII Конгрес АСНС одржаће се у суботу 21. маја 2022. године у 

Београду, Трг Николе Пашића, Комбанк дворана-прес центар са 

почетком у 10 часова. 

2. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на електронској огласној 

табли АСНС. 

                                                 

      Број: 122/2022 

      У Београду, 5. маја 2022. године                                       председник АСНС 

                                                                                                          Ранка Савић 
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  На основу чл.27. алинеја 5. и 29. алинеја 3. Статута АСНС Главни одбор АСНС 

на шестој седници донео је следећу  

                                                        

ОДЛУКУ 

         о начину избора, броју и структури делегата за VII Конгрес АСНС 

 

1. Укупан број делегата за VII Конгрес АСНС износи 100. 

2. Делегате чине 52 члана Главног одбора АСНС, 3 члана Надзорног 

одбора АСНС и 4 члана Статутарне комисије АСНС, укупно 59 делегата 

и 41 делегат које су изабрали грански синдикати, и то: АСНС- 

Индустријски грански синдикат 15 делегата, АСНС- Грански синдикат 

саобраћаја и комуналних делатности 9 делегата, АСНС-Грански 

синдикат здравства и социјалне заштите 6 делегата, АСНС- Грански 

синдикат јавних служби 5 делегата, АСНС Грански синдикат 

пољопривреде, дуванске индустрије, прехране, трговине и услуга 

смештаја и исхране 4 делегата и АСНС- Грански синдикат правосуђа 2 

делегата. 

3. Ова Одлука ступа на снагу од дана објављивања на електронској 

огласној табли АСНС. 

Број:123/2022 

У Београду, 5. маја 2022. године                              председник АСНС 

                                                                                                  Ранка Савић 
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На основу члана 27. алинеја 4.  Статута АСНС Главни одбор АСНС на шестој 

седници донео је следећу 

 

                                                        ОДЛУКУ 

1. Усваја се предлог Дневног реда VII Конгреса АСНС. 

2. Ову Одлуку доставити VII Конгресу АСНС као предлог на усвајање. 

3. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на оглaсној табли 

АСНС. 

 

Број: 124/2022 

У Београду, 5. маја 2022. године                                        председник АСНС 

                                                                                                     Ранка Савић 
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На основу члана 27. Статута АСНС Главни одбор АСНС предлаже 

 VII Конгресу АСНС следећи 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Отварање Конгреса АСНС. 

2. Избор радних тела Конгреса: 

- Радног председништва и председавајућег; 

- Верификационе и Изборне комисије и 

- записничара и оверивача записника. 

3. Извештај Верификационе комисије. 

4. Поздравна реч председника АСНС. 

5.  Поздравна реч гостију. 

Пауза 

6. Усвајање Пословника о раду. 

7. Одлука о преношењу појединих статутарних надлежности са Конгреса 

АСНС на Главни одбор АСНС. 

8. Извештај о раду АСНС 2018. - 2022. година. 

9. Извештај о раду гранских синдиката АСНС. 

10. Финансијски извештај 2018.- 2021. година. 

11. Избор : 

 Главног одбора АСНС; 

 Надзорног одбора АСНС; 

 Статутарне комисије АСНС; 

 председника АСНС; 

 потпредседника АСНС; 

 главног менаџера АСНС и  

 генералног секретара АСНС. 

Пауза за гласање 
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12. Извештај изборне комисије. 

13. Обраћање новоизабраног председника АСНС. 

14. Закључење Конгреса. 

 

 

Број: 125/2022 

У Београду, 5.маја 2022. године                                              Главни одбор АСНС  

       

 ___________________________ 

                                                                      Председник Ранка Савић 
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  На основу члана 27. Статута АСНС Главни одбор АСНС на шестој седници 

гонео је следећу  

 

                                                          ОДЛУКУ 

 

1. Предлаже се радно председништво VII Конгреса АСНС и то: 

Саша Чолић, Симо Благојевић, Милан Коларевић, Горан Дудуковић, 

Драган Миловановић и Небојша Рајковић. 

2. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на електронској огласној 

табли АСНС. 

 

     Број:126/2022 

     У Београду, 5.маја 2022. године                                           председник АСНС 

                                                                                                             Ранка Савић 
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На основу члана 27. Статута АСНС Главни одбор АСНС је на седници одржаној  

дана 5. маја 2022. године донео следећу 

 

ОДЛУКУ 

о предлогу кандидата за чланове Верификационе и Изборне комисије 

VII Конгреса АСНС 

 

1. Главни одбор АСНС предлаже VII Конгресу АСНС да у циљу ефикаснијег 

рада изабере јединствену Верификациону и Изборну комисију. 

2. Предлог кандидата за чланове Верификационе и Изборне комисије су: 

-Горан Лукић ,  АСНС- HESTEEL Serbia 

-Ненад Ђурђевић,  АСНС- Горење 

- Маја Јанковић,   АСНС- Аеродром 

-Данијела Вулетић,  АСНС-Дуванске привреде фабрика дувана Ниш 

-Александар Карамарковић,  АСНС- Општа болница Пожаревац 

     3. Ову Одлуку доставити VII Конгресу АСНС као предлог на усвајање. 

     4. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на електронској огласној 

табили АСНС. 

 

Број: 127/2022 

У Београду,  5 маја 2022. године                                          Главни одбор АСНС 

        

 _____________________ 

                                                                                               Председник Ранка Савић 
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На основу члана 27. Статута АСНС Главни одбор АСНС је на седници одржаној 

дана 5. маја 2022. године донео следећу 

 

ОДЛУКУ 

о предлогу кандидата за записничара и оверивача записника 

VII Конгреса АСНС 

 

 

1. Предлаже се за записничара VII Конгреса АСНС Ана Хаџиергић, за 

овериваче записника VII Конгреса АСНС предлажу се Владо Булајић, 

АСНС- HESТEEL Serbia и др. Надан Микић, АСНС- Нови синдикат 

здравства КБЦ Звездара.                                        . 

2. Ову Одлуку доставити VII  Конгресу АСНС као предлог на усвајање. 

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

Број: 128/2022 

У Београду, 5. маја 2022. године                                           Главни одбор АСНС 

        

 _____________________ 

                                                                                                Председник Ранка Савић 
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  На основу члана 27. алинеја 3. Главни одбор АСНС на шестој седници донео је 

следећу  

 

                                                        ОДЛУКУ 

 

1. Усваја се предлог Пословника о раду АСНС VII Конгреса АСНС. 

2. Предлаже се Пословник о раду АСНС VII Конгресу АСНС усвајање. 

3. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на електронској огласној 

табли АСНС. 

 

     Број:129/2022 

     У Београду, 5.маја 2022. године                                           председник АСНС 

                                                                                                             Ранка Савић 
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На основу члана 25. Статута Асоцијације слободних и независних синдиката   

VII Конгрес   АСНС  доноси 

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ  

                                                 VII КОНГРЕСА АСНС 

 

Члан 1. 

Овај Пословник уређује начин рада VII Конгреса АСНС (у даљем тексту: 

Конгрес), квалификовану већину, начин разматрања и усвајања докумената, 

доношење одлука, избор органа АСНС  и друга питања од значајна за рад 

Конгреса. 

Члан 2. 

Рад Конгреса одвија се у складу са овим Пословником. 

На питања која нису регулисана Пословником директно се примењују одредбе 

Статута АСНС. 

Тумачења појединих одредби овог Пословника даје Конгрес јавним гласањем на 

начин  утврђен у чл.16. и 17. овог Пословника. 

 

Члан 3. 

 

Конгрес чине 100 делегата и то: 41 делегат из редова чланова гранског синдиката 

и 52 делегата по основу функције у органима АСНС. 

Број делегата сваког гранског синдиката одређен је Одлуком ГО АСНС.  

Изабрани делегат који је спречен да учествује у раду Конгреса може да има 

замену. Замена се верификује писаним овлашћењем председника гранског 

синдиката. 

 

                                                                        Члан 4. 



___Асоцијација слободних и независних синдиката 7. Конгрес__ 

 

Страна 13 
 

Делегати Конгреса имају право учешћа у расправи, да износе  мишљења, 

предлажу,  дају иницијативе и одлучују. 

 

                                                               Члан 5. 

У раду Конгреса  могу  да учествују и гости и присуствују посматрачи, по позиву.  

Гости Конгреса могу да учествују у расправи, да дају предлоге и износе мишљења 

без права одлучивања. 

Посматрачи не могу да учествују у раду Конгреса. 

Представници медија присуствују Конгресу по позиву. 

                                                                        

Члан 6. 

Конгрес ради на пленарним седницама. 

                                                              Члан 7. 

Конгрес отвара и води , до избора Радног председништва, овлашћени члан 

Председништва АСНС који  на основу извештаја стручне службе констатује број 

присутних делегата и ако је број делегата већи од половине укупног броја 

делегата конгреса (51) констатује да су се стекли услови за рад Конгреса. 

                                                              Члан 8. 

Конгрес бира Радно председништво  на предлог ГО АСНС . 

Радно председништво руководи радом Конгреса до избора председника АСНС и 

стара се о свим питањима значајним за рад Конгреса. 

Радно председништво одлучује простом већином гласова његових чланова. 

Радно председништво бира  председавајућег. 

                                          Члан 9.  

Председавајући руководи радом пленарних седница, стара се о законитости рада,  

даје и одузима реч, износи предлоге  конгресних докумената и одлука, ставља на 

гласање и др. у складу са овим Пословником. 
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                                                         Члан 10. 

Председавајући износи Конгресу предлог Дневног реда. 

Делегати могу предложити измену редоследа тачака Дневног реда, њихово 

спајање и допуну Дневног реда. 

После усвајања Дневног реда нису могуће измене и допуне. 

Расправа се води по тачкама Дневног реда према утврђеном редоследу. 

 

Члан 11. 

Конгрес  на предлог ГО АСНС бира Верификациону и Изборну комисију. 

Верификациона комисија утврђује број присутних делегата и констатује кворум 

за рад и одлучивање. 

Изборна комисија спроводи изборе, броји гласове и извештава Конгрес о 

резултатима избора. 

Верификациона комисија може да има и улогу изборне комисије ако се за то 

изјасни проста већина ( 50%+1 ) од присутних делегата. 

 

 

Члан 12. 

Делегат се за расправу пријављује председавајућем писаном пријавом или 

дизањем руке. 

Делегат у расправи по једној тачки Дневног реда може да се јавља за реч само 

једанпут. 

Уколико је поменуто његово име има и право на реплику. 

Делегат има право да одустане од пријаве за расправу, као и да приложи своју 

расправу у писаној форми. 

Усмене и писане расправе су равноправне. 

 

Члан 13. 

Председавајући утврђује редослед учешћа у расправи према редоследу 

пријављивања. 
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Мимо утврђеног редоследа, делегат може добити право на реч само уколико жели 

да говори о повреди Статута или овог Пословника. 

Члан 14. 

Појединачна расправа је ограничена на пет, а реплика на два минута. 

 

Члан 15. 

Делегат је дужан да у расправи говори искључиво у вези тачке дневног реда о 

којој се расправља, користи аргументе и чињенице, да се пристојно изражава, о 

појединцима говори без квалификација, вређања и са уважавањем и поштује 

утврђени редослед. 

У случају да се учесник у расправи не придржава дневног реда, предвиђеног 

времена и других одредби овог Пословника председавајући може да му одузме 

реч. 

 

Члан 16. 

Конгрес одлучује пуноважно ако у његовом раду учествује више од половине (51) 

од укупног броја делегата (100). 

Одлуке се доносе  ако се за или против  изјасни више од половине присутниох 

делегата (50%+1). 

 

Члан 17. 

Конгрес бира органе АСНС тајним гласањем. 

Статут и друге одлуке Конгрес доноси јавним гласањем. 

Делегат може да предложи да гласање из става 2. овог члана буде тајно. Начин 

гласања у том случају утврђује Конгрес на начин утврђен у члану 16. овог 

Пословника. 

Гласање за органе АСНС спроводи Изборна комисија. 

Тајно гласање се врши на гласачким листићима који су нумерисани бројевима од 

1 до 100 и оверени печатом АСНС. Имена кандидата исписана су великим 

ћириличним словима. Испред имена сваког кандидата налази се редни број који 

се утврђује према редоследу приспелости кандидатуре.   
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Избор се врши заокруживањем броја испред имена кандидата. 

Неважећи је празан, прецртан  или гласачки листић са више заокружених 

кандидата за исту функцију или са више заокружених кандидата од броја који се 

бира. 

Гласање врши  сваки делегат појединачно убацивањем гласачког листића у 

гласачку кутију која се по обављеном гласању печати . 

Изборна комисија утврђује укупан број гласачких листића, број гласачких 

листића у галсачкој кутији, број делегата који су гласали и делегата који нису 

гласали, број важећих, број неважећих и празних гласачких листића о чему 

сачињава записник који потписују сви чланови изборне комисије. 

Изаабран је кандидат који добије просту већину гласова (50%+1) од укупног броја 

присутних делегата. 

Резултат избора сматра се утврђеним када записник потпише проста већина 

чланова изборне комисије.  

Представник Изборне комисије саопштава Конгресу резултате избора по 

следећем редоследу:  

- Чланови ГО АСНС; 

- чланови Надзорног одбора; 

- чланови Статутарне комисије; 

- председник АСНС; 

- потпредседници АСНС;  

- главни менаџер АСНС и 

- генерални секретар АСНС. 

 У случају када  ни један предложени кандидат за исту функлцију није  добио 

квалификовану већину у смислу члана 16. овог пословника и става 9. овог члана  

гласање се понавља са два кандидата која су добила највише гласова, с тим што 

је под редним бројем 1. кандидат са више гласова из првог круга гласања. 

Гласање се врши на начин утврђен у ст. 3. до 8. овог члана. 

Изабран је кандидат који добије просту већину гласова( 50%+1) делегата који су 

гласали. 

Јавно гласање врши се дизањем руке. 

Резултат јавног гласања утврђује се пребројавањем. 
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Члан 19. 

Уколико по неком питању има више предлога, гласа се о сваком предлогу 

појединачно по редоследу њиховог предлагања. 

Усвојен је предлог који има највише гласова. 

 

Члан 20. 

Сваки делегат има један глас и може гласати само једном ( за или против) за дати 

предлог. 

 

Члан 21. 

У току рада Конгреса води се записник. 

 Записник сачињава записничар, а оверавају га два оверивача које бира Конгрес. 

 Записник потписује председник АСНС. 

 Записник се објављује на електронској огласној табли АСНС. 

 

 

Члан 22. 

О питањима која нису регулисана овим Пословником и Статутом АСНС одлучује 

Конгрес јавним гласањем. 

 

Члан 20. 

Овај Пословник ступа на снагу од момента усвајања. 

 

 

 

 

 

Београд, 21.05. 2022. године                              Председавајући Радног предеседништва 

                                                                              

..................................................................... 

 



___Асоцијација слободних и независних синдиката 7. Конгрес__ 

 

Страна 18 
 

 

 

 

На основу члана 25. Статута АСНС на    седници    Главни одбор АСНС донео је 

следећу  

 

ОДЛУКУ 

 

1. Предлаже се VII Конгресу АСНС, да у складу са чланом 25. став 2. 

Статута АСНС, донесе Одлуку о преношењу надлежности које се односе 

на измене и допуне Статута АСНС (став 1 алинеја 5. члана 25.), доношење 

резолуција и других докумената (став 1. алинеја 8. члана 25.), и 

утврђивање висине синдикалне чланарине и њене расподеле (став 1. 

алинеја 11. члана 25.) на Главни одбор АСНС. 

2. Ова Одлука ступа на снагу даном обајвљивања на електронској огласној 

табли АСНС. 

 

Број: 130/2022 

У Београду, 5. маја 2022. године                                          Главни одбор АСНС 

             ________________________ 

                                                                                               Председник Ранка Савић 
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На основу члана 27. Статута АСНС Главни одбор АСНС на шестој седници 

донео је следећу 

 

                                                            ОДЛУКУ 

1. Усваја се Извештај о раду АСНС за период 2018.- 2022. године . 

2. Ову Одлуку доставити  Конгресу АСНС као предлог на усвајање. 

3. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли 

АСНС. 

 

Број: 131/2022 

У Београду, 5. маја 2022. године                                        председник АСНС 

                                                                                                     Ранка Савић 
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       АСОЦИЈАЦИЈА СЛОБОДНИХ И НЕЗАВИСНИХ  СИНДИКАТА 

 

 

 

                                            ИЗВЕШТАЈ О РАДУ     

                                                        2018-2022.  

 

 

AКТИВНОСТИ ОРГАНА АСНС 

 

VI Конгрес АСНС  
Oдржан је 19. маја 2018. године 

 

Главни одбор АСНС 

 

2018 година 

Одржане су две седнице Главног одбора и то: 

 16. марта 2018. године. 

 20. априла 2018. године.  

2019. година 

Одржане je једна седница Главног одбора и то: 

 15. марта 2019. године. 

 

2020. година  

Због епидемиолошке ситуације и мера Владе Републике Србије отказана је 

редовна седница Главног одбора која је заказана за 15. март 2020. године.  

13 јуна 2020. године одржана је online седница Главног одбора. 

 

2021. година 
Због епидемиолошке ситуације и мера Владе Републике Србије 24. марта 2021. 

године одржана је online седница Главног одбора. 

    

 

Председништво АСНС 

 

2018. година  

Одржано је шест седница Председништва АСНС  и то: 

 23. јануар 2018. године 

 14. марта 2018. године  

 18. априла 2018. године 
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 14. маја 2018. године 

 3. јула 2018. године 

 25. октобра 2018. године 

 

2019. година  

Одржане су четири седница Председништва АСНС  и то: 

 6. фебруара 2019. године 

 27. јуна 2019. године  

 25. септембра 2019. године 

 27. новембра 2019. године 

 

2020. године 

Одржане су две седнице Председништва АСНС  и то: 

 15. јануара 2020. године 

 26. маја 2020. године  

 

2021. година 

Одржане су две седнице Председништва АСНС  и то: 

 11. маја 2021. године 

 7. децембра 2021. године  

Одржане су две седнице Председништва АСНС  и то: 

 11. маја 2021. године 

 7. децембра 2021. године  

2022. година 

Одржане су две седнице Председништва АСНС  и то: 

 3. марта   2022. године 

 27.априла 2022. године  

 

Статутарна комисија АСНС 

 

2018. година 

Одржане су две  седнице Статутарне комисије АСНС и то  

 15. марта 2018. године 

 9. марта 2022. године 

2022.година 

   23. новембра одржана online седница Статутарне комисије. 

 

Надзорни одбор АСНС  
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2018. година 

Одржана је једна седница Надзорног одбора АСНС и то 

 9 септембра 2018. године конституитинва седница. 

 

2019. година 

Одржана је једна седница Надзорног одбора АСНС и то 

 15. марта 2019. године. 

 

ОРГАНИ ГРАНСКИХ СИНДИКАТА АСНС: 

 

2018. година 

 14. марта 2018. године – одржан ГО АСНС – Индустријског гранског 

синдиката 

 23. марта 2018. године  - одржан ГО АСНС – Гранског синдиката 

саобраћаја и коминалних делатности 

 29. марта 2018. године – одржана Скупштина АСНС – Индустријског 

гранског синдиката 

 02. априла 2018. године – одржан Главни одбор АСНс Гранског 

синдиката јавних служби 

 05. априла 2018. године – одржана Скупштина АСНС Гранског 

синдиката саобраћаја и комуланих делатности  

 18. априла 2018. године – одржана Скупштина АСНС Гранског 

синдиката пољопривреде, дуванске индустрије, прехране, трговине и 

услуге смештаја и исхране. 

 20. априла 2018. године – одржана Скупштина АСНС Гранског 

синдиката јавних служби  

 29. новембра 2018. године одржана је седница Председништва АСНС – 

Индустријског гранског синдиката  

 26. јануар 2018. године одржана је седница председништва АСНС- 

Грански синдикат јавних служби 

 1. март  2018. године одржана је седница председништва АСНС- 

Грански синдикат јавних служби  

 25. април  2018. године одржана је седница председништва АСНС- 

Грански синдикат јавних служби 

 31. јул  2018. године одржана је седница председништва АСНС- 

Грански синдикат јавних служби 
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2019. година 

 04 јануар 2019. године одржана је седница председништва АСНС- 

Грански синдикат јавних служби 

21 фебруар 2019. године одржана је седница председништва АСНС- 

Грански синдикат јавних служби 

 30 април 2019. године одржана  је седница председништва АСНС- 

Грански синдикат јавних служби  

2020. година  

 10 јануар 2020. године синдикат одржана је седница председништва 

АСНС- Грански синдикат јавних служби 

       2021. година  

 15.јун 2021.године  одржана је седница Главног одбора АСНС- Грански 

синдикат јавних служби, у електронском формату.  

 23 јун 2021. године  одржана је седница председништва АСНС- 

Грански сндикат јавних служби 

 28.септембра 2021.године одржана је Изборна Скупштина АСНС- 

Гранског синдиката правосуђа. 

 

      2022. година 

            5. априла 2022. године одржана је Изборна скупштина  Индустријског 

гранског синдиката 

 5. априла 2022. године  одржана је  Изборна скупштина Гранског 

синдиката саобраћаја и коминалних делатности 

 5. априла 2022. године  одржана је Изборна скупштина АСНС Гранског 

синдиката јавних служби 

 11. априла 2022. године одржана је Изборна скупштина АСНС Гранског 

синдиката пољопривреде, дуванске индустрије, прехране, трговине и 

услуге смештаја и исхране. 

 11. априла 2022. године одржана је Скупштина АСНС-Гранског 

синдиката здравства и социјалне заштите. 

 15. априла 2022. године одржана Скупштина АСНС- Гранског 

синдиката правосуђа. 
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ОСНОВАНИ СИНДИКАТИ 
 

У периоду између VI  I VII Конгреса основан је и уписан   у Регистар синдиката 

укупно 71 нови синдикат и то : 

 

У 2018. години регистровано је 12 нових синдиката: 

 

1. АСНС – ЈКП Зеленило Аранђеловац, 

2. АСНС – Општина Барајево, 

3. АСНС – Групација синдиката Управе за извршење кривичних санкција 

Републике Србије, 

4. АСНС – ЈКП Водовод Ваљево, 

5. АСНС – ЈКП Видрак Ваљево, 

6. АСНС – РТБ Бор, 

7. АСНС – Ковачки центар Ваљево, 

8. АСНС – ТЕЛЕОПТИК ЖИРОСКОПИ, 

9. АСНС – Независни синдикат радника АД „ФРА“ Чачак, 

10. АСНС – ЈП Туристичка организација Чачка, 

11. АСНС – Управа града Краљево и 

12. АСНС – Др Алекса Савић. 

 

 

У 2019. године регистровано је 20 нових синдиката: 

 

1. АСНС – Delhaize Serbia, 

2. АСНС – Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“, 

3. АСНС – Предшколска установа „Радост“, 

4. АСНС – Градска управа Града Крагујевца, 

5. АСНС – ЈКП „Водовод“ Бор, 

6. АСНС – Специјална болница за рехабилитацију „Ивањица“, 

7. АСНС – Предшколска установа „Полетарац“ Стара Пазова, 

8. АСНС – ЈП Општинска стамбена агенција Стара Пазова, 

9. АСНС – Шумадија, 

10. АСНС – GANGYUAN CO. DOO, 

11. АСНС – ЕТШ “Вук Караџић“ 
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12. АСНС – Синдикат запослених у социјалној заштити Градског центра за 

социјални рад у Београду 

13. АСНС – Ковачница А.Д.  

14. АСНС – Синдикат запослених у социјалној заштити Дом за лица са 

оштећеним видом “Збрињавање” 

15. АСНС – Прва петолетка Наменска  

16. АСНС – Синдикат запослених у социјалној заштити Дом за децу и 

омладину „Станко Пауновић“ 

17. АСНС – С.Б.З.Р. Термал Врдник 

18. АСНС – Синдикат запослених у социјалној заштити Центар за социјални 

рад Колубара  

19. АСНС – Синдикат ЈКП Комуналац Чачак 

20. АСНС – Ваљевска пивара а.д.  

 

У 2020. години регистровано је 4 нова синдиката: 

 

1. АСНС – Синдикат запослених у социјалној заштити Центар за социјални 

рад „Сава“- Сремска Митровица , 

2. АСНС – Дом здравља Ваљево, 

3. АСНС – Градска управа Ваљево, 

4. АСНС – Галеника АД Београд 

 

У 2021. године регистован је 31 нови синдикат: 

 

1. АСНС – Центар за културу Стара Пазова; 

2. АСНС – Установа Спортски центар „Бор“ у Бору; 

3. АСНС – „Запослених у СБ Сокобања“;  

4. АСНС – Јавно градско саобраћајно предузеће Нови Сад; 

5. АСНС – УФК Валис; 

6. АСНС – Синдикат правосудне страже Врховног Касационог суда;  

7. АСНС – Синдикат правосудне страже Вишег суда у Београду; 

8. АСНС – Синдикат правосудне страже Вишег суда у Неготину; 

9. АСНС – Синдикат правосудне страже Основног суда у Неготину; 

10. АСНС – Синдикат правосудне страже Основног суда у Трстенику; 
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11. АСНС – Синдикат правосудне страже Трећег Основног суда у 

Београду; 

12. АСНС – Синдикат правосудне страже Привредног суда у Крагујевцу; 

13. АСНС – Синдикат правосудне страже Основног суда у Кикинди; 

14. АСНС – Синдикат правосудне страже Вишег суда у Зајечару; 

15. АСНС – Синдикат правосудне страже Прекршајног суда у Новом 

Пазару; 

16. АСНС – Синдикат правосудне страже Основног суда у Новом 

Пазару; 

17. АСНС – Синдикат правосудне страже Основног суда у Брусу; 

18. АСНС – Синдикат правосудне страже Основног суда у Пожеги; 

19. АСНС – Синдикат правосудне страже Основног суда у Руми; 

20. АСНС – Синдикат правосудне страже Основног суда у Бечеју; 

21. АСНС – Синдикат правосудне страже Основног суда у Бачкој 

Паланци; 

22. АСНС – Синдикат правосудне страже Основног суда у Зајечару; 

23. АСНС – Синдикат правосудне страже Вишег суда у Новом Саду; 

24. АСНС – Синдикат правосудне страже Прекршајног суда у Јагодини; 

25. АСНС – Синдикат правосудне страже Основног суда у Врбасу; 

26. АСНС – Синдикат правосудне страже Основног суда у Сурдулици; 

27. АСНС – Синдикат правосудне страже Прекршајног суда у Бечеју; 

28. АСНС – Синдикат правосудне страже Основног суда у Књажевцу; 

29. АСНС – Синдикат правосудне страже Основног суда у Врању; 

30. АСНС – ПД „ Рекултивација и озелењавање“ д.о.о. Костолац; 

31. АСНС – PKC Wiring Systems doo . 

 

У 2022. години закључно са месецом мартом регистрованa су 4 нова 

синдиката :  

 

1. АСНС – Предшколска установа „Милица Ножица“; 

2. АСНС – Синдикат радника – Центар за смештај и дневни боравак деце и 

омладине ометене у развоју; 

3. АСНС – Предшколска установа „Дуга“; 

4. АСНС – ПО „Ласта“ Ваљево. 
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Поред горе наведених синдиката који су основани код послодаваца у предузећима 

и установама  у Регистар Министарства рада је у јулу месецу 2021. године уписан 

и нови Грански синдикат АСНС - Грански синдикат правосуђа основан за 

деловање у судској и правосудној делатности. 

 

Стучна служба АСНС је пружила сву неопходну правну помоћ у поступку 

оснивања нових синдиката кроз припрему законом прописане документације 

неопходне за упис синдиката у Регистар министарства, израду статута, одлука  и 

других општих аката синдиката, вођења поступка  за упис у Регистар синдиката 

у надлежном министарству и ургенцијама за убрзање поступка уписа у Регистар 

синдиката што је резултирало ажурним издавањем нових Решења о упису у 

Регистар синдиката. Новооснованим синдикатима вођен је поступак за добијање 

матичног и пореског идентификационог броја, као и припреме документације за 

отварање рачуна синдиката у банци. 

 

Свим послодавцима новооснованих синдиката достављена су обавештења о 

оснивању синдиката и решења о упису синдиката у Регистар, као и одлука о 

именовању лица овлашћених за заступање и представљање синдиката. 

Послодавцима је наведеним обавештењима указано на обавезе према синдикату 

и посебну заштиту коју уживају функционери синдиката, као и на права 

новооснованих синдиката.   

 

РАДНОПРАВНА ЗАШТИТА 

 

Члановима АСНС обезбеђена је правна помоћ у поступку остваривања права из 

радног односа код послодаваца, као и заштита пред државним и правосудним 

органима. 

 

У периоду између два Конгреса чланови АСНС су се Правној служби најчешће 

обраћали за помоћ због непоштовања одредби колективних уговора и уговора о 

раду, незаконитих премештаја на друга радна места, неоснованих упозорења на 

постојање разлога за отказ уговора о раду, неисплаћивања остварених часова 

прековременог рада и других примања из радног односа као што су: топли оброк, 

регрес и накнада трошкова превоза. Чланови АСНС су се често сусретали и са  

одбијањем  послодавца да исплати солидарну помоћ у складу са донетим општим 
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актима као и са кршењем одредби Закона о раду које су се односиле на радно 

време запослених и прерасподелу радног времена . 

У периоду између два Конгреса као посебан проблем издвојило се и непоштовање 

минималне цене рада прописане одлуком Владе РС као и непоштовање  

појединачних колективних уговора у делу који се односи на елементе за 

утврђивање зарада запослених и услова за рад синдиката и злостављање на раду. 

У циљу радно правне заштите чланова синдиката, а поводом горе наведених 

повреда АСНС, је реаговала упућивањем 457 дописа послодавцима, како би се 

указало на незаконито поступање и захтевало да се отклоне бројне правне 

последице учињених повреда. АСНС је послодавцима предлагала и конкретне 

мере за отклањање учињених повреда  

Такође, поводом упозорења о постојању разлога за отказ уговора о раду 

Послодавцима је упућено 135 правних мишљења, од чега је већина усвојена. У 

оним случајевима у којима мишљења нису усвојена покренути су радно правни 

спорови пред надлежним судовима.  

АСНС је учествовала и у 9 дисциплинских поступака који су покретани против 

наших чланова. Сви поступци су завршени са минималним дисциплинским 

мерама. 

Један од честих проблема  са којима су се сусретали наши чланови у периоду 

између два Конгреса био је проблем дискриминације и злостављања на раду по 

различитим основама од којих је једно и чланство у синдикату. Због 

најразличитијих видова злостављања на раду од стране АСНС упућено је 127 

званичних пријава Послодавцу за заштиту од злостављања које су у највећем 

броју случајева решене позитивно покретањем  поступака за заштиту од 

злостављања на раду и спровођењем поступка посредовања код Послодавца . 

У периоду између два Конгреса Инспекцији рада је поднето 125 захтева за 

вршење инспекцијског надзора код послодаваца, а због погрешне примене, 

односно кршења одредаба Закона о раду и Закона о безбедности и здрављу на 

раду, као и кршења одредаба закључених колективних уговора  и уговора о 

раду.Посебан проблем представља пасивност и политизација у раду инспекције 

рада о чему смо обавестили Владу и надлежно Министарство. 

Имајући у виду специфичну епидемиолошку ситуацију проузроковану 

пандемијом вируса Ковид 19, током 2020. и 2021. године, Правној служби АСНС 

су се у великом броју случајева обраћали чланови АСНС ради информисања о 
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њиховим правима и обавезама сагласно донетим  уредбама   и препорукаа Владе 

РС, Министарства здравља и Кризног штаба . 

Због бројних кршења препорука и уредби Владе РС које су донете како би се  

одређеним  категоријама  запослених (самохрани родитељи, запослени са 

здравственим проблемима/ хронични болесници и слично) омогућило 

организовање рада од куће упутили смо 17 упозорења послодавцима . Поред 

наведеног, многи Послодавци су се оглушили и о препоруку надлежних органа да 

се запосленима који се налазе на боловању услед заразне болести Ковид 19 или 

наложене мере изолације исплати пуна накнада зараде у висини  од 100%. Такође 

чланови су се у овом периоду обраћали АСНС и због непоштовања прописаних 

мера безбедности за спречавање и превенцију ширења заразне болести , 

необезбеђивања хигијенских средства и заштитне опреме у довољној количини 

свим запосленима као и због упућивања запослених на принудне годишње 

одморе.Укупно је послодацима упућено 29 упозорења и опомена пред тужбу због 

кршења права наших чланова. 

Такође, Инспекцији рада је упућено 19 пријава због непридржавања прописаних 

мера за заштиту здравља запослених и спречавања ширења заразне болести и због 

ускраћивања права запосленима на коришћење годишњих одмора у трајању 

прописаном Зконом. 

 

ПРАВНИ САВЕТИ 

 

Правна служба АСНС је у периоду између VI и VII Конгреса дала око 2765 

правних савета како члановима тако и синдикатима АСНС, а у вези примене 

прописа и проблема са којима су се  свакодневно суретали. 

 

 

КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ 

 

У области колективног преговарања остварене су следеће активности : 

 

Током 2018 године АСНС је пружила неопходну правну помоћ и активно 

учествовала у поступку колективног преговарања за закључивање колективног 

уговора код послодавца Горење апарати за домаћинство доо Ваљево као део 

преговарачког тима синдиката АСНС – Горење Ваљево.Преговори за 
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закључивање колективног уговора код послодавца Горење апарати за 

домаћинство доо Ваљево успешно су окончани закључивањем колективног 

уговора у децембру месецу 2018. године 

АСНС је у 2018. пружила стручну и правну помоћ у поступку преговора за 

закључење колективних уговора и код послодавaца: ЈП Завод за уџбенике 

Београд, Philip Morris Operations a.d. Niš, Спортски центар „Језеро“ Кикинда и 

ЈКП Градска чистоћа Лајковац. 

Завршени су преговори и закључен је колективни уговор и у ЈП за уређење 

грађевинског земљишта Нови Пазар. Иако је синдикат АСНС у Спортско 

образовном центру Врачар поднео иницијативу за закључење колективног 

уговора у овој установи послодавац је онемогућио синдикату АСНС да учествује 

у преговорима, због чега је АСНС реаговала пред надлежним државним органима 

и оснивачем. 

Поднета је и иницијатива за закључење Посебног колективног уговора за јавна 

предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Смедерева. 

 

АСНС је у 2019. години учествовала и пружила неопходну правну помоћ у 

поступку преговора за закључење колективних уговора код послодавaца: ЈП 

Завод за уџбенике Београд који су ушли у финалну фазу. 

AСНС је пружила помоћ и у поступку преговарања код послодавца ЈКП „Водовод 

– Ваљево“ давањем примедби и сугестија на поједине чланове колективног 

уговора . 

У 2019. години потписан су нови колективни уговори код послодавца Дом 

здравља „Јован Јовановић Змај“ , Градска управа Краљево и у HBIS Serbia. 

На иницијативу АСНС 16. фебруара 2019. године потписан је колективни уговор 

у ЈКП Зеленило и гробља Смедерево. 

 

АСНС је у 2021. години  учествовала и пружила неопходну правну помоћ у 

поступку преговора за закључење колективних уговора код послодавaца: Belgrade 

Airport doo Beograd;  Горење апарати за домаћинство д.о.о. Ваљево; Колективни 

уговор ЈКП Водовод Ваљево; ЈП Градска чистоћа Лајковац, ЈКП Букуља 

Аранђеловац и код закључења Анекса Колективног уговора за ЈКП „Паркинг 

сервис Смедерево“ ,  
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Завршени су преговори и закључени колективни уговори у Belgrade Airport doo 

Beograd;  Горење апарати за домаћинство д.о.о. Ваљево; ЈП Градска чистоћа 

Лајковац и ЈКП „Паркинг сервис Смедерево“.  

Приликом закључивања колективног уговора у ЈКП Букуља Аранђеловац , АСНС 

је указала на бројне неправилности и да су многе одредбе овог Колективног 

уговора супротне Закону што је потврђено и Решењем инспекције рада по 

окончању поступка инспекцијског надзора покренутог по захтеву АСНС. 

Због бројних повреда закона АСНС –ЈКП Букуља Аранђеловац није потписала 

Колективни уговор. 

 

 

УТВРЂИВАЊЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ 

 

У поступцима за утврђивање репрезентативности синдиката код послодавца 

пружена је правна помоћ како у припреми захтева и документације која је 

неопходна за утврђивање репрезентативности синдиката тако и у току поступка 

утврђивања репрезентативности    

 

Током 2018., после годину и по дана од поднетог захтева и након више ургенција 

Одбор за утврђивање репрезентативноти синдиката и удружења послодаваца у 

2018. години утврдио је реперезентативност АСНС – Гранском синдикату 

саобраћаја и комуналних делатности у комуналној делатности на територији 

општине Смедерево.   

 

У 2018 години утврђена је репрезентативност 5 синдиката .  

 

Током 2019 године утврђена је репрезентативност 11 синдиката,  док је у вези већ 

утврђене репрезентативности синдиката АСНС – Застава оружје Крагујевац у 

поступку код Послодавца, Одбор за утврђивање репрезентативности синдиката и 

удружења послодаваца  незаконито, на захтев другог синдиката, тражио да АСНС 

– Застава оружје Крагујевац поново доказује репрезентативност пред Одбором и 

да достави доказе о већ утврђеној репрезентативности. Правна служба АСНС је 

тим поводом реаговала  и упутила допис Министру рада ради указивања на 

незаконитости у раду Одбора и председника Одбора, а такође је поднет и захтев 
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за вршење инспекцијског надзора над радом Одбора Инспекцији рада и Управној 

инспекцији. 

 

У 2020. години утврђена је репрезентативност 4 синдиката, док је у 2022.години 

утврђена је репрезентативност новооснованог синдиката АСНС – ПД 

Рекултивација и озелењавање доо Костолац . 

 

АСНС је у 2022. години због незаконитог решења послодавца којим је утврђено 

да синдикат АСНС – ЈГСП Нови Сад не испуњава услове репрезентативности, 

Одбору за утврђивање репрезентативности синдиката и удружења послодавца 

поднела захтев за утврђивање репрезентативности овог Синдиката оспоравајући 

донето решење Послодавца.  

 

 

ШТРАЈКОВИ 

 

У периоду између VI   и VII Конгреса организовано је 6 штрајкова и то :  

 

У 2018. години штрајк је одржан у: АСНС-ЈКП „Горица“ Ниш, а штрајк 

упозорења АСНС-ЈКП „Водовод“ Зајечар. Због непоштовања Споразума о 

прекиду претходног штрајка, АСНС-Републички геодетски завод је 27.02.2019. 

године поново ступио у штрајк. 

Током 2019. године одржани  су штрајкови у: АСНС - Горење, Републички 

геодетски завод и АСНС – Х.К. „Кушик“ а.д. Ваљево. 

 

У припреми,организацији и вођењу штрајкова АСНС је пружио сву захтевану 

стручну, правну и логистичку помоћ.  

 

 

СУДСКИ СПОРОВИ 

 

У периоду између два Конгреса вођено је укупно 82 судских спорова и то: 

 

АСНС је у 2018. години водила укупно 17 спорова, од чега 7 као централа АСНС 

и 10 по овлашћењу наших чланова. Четири поступка по овлашћењу чланова су 
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окончана непосредно након покретања поступка пред надлежним судом мирним 

путем вансудским поравнањем. Вансудска поравнања су закључена у корист 

запослених чланова АСНС, којима се послодавац обавезао да исплати 

неисплаћене јубиларне награде са законском затезном каматом. У другим 

поступцима чека се правоснажна пресуда. 

АСНС је у 2019. години водила укупно 19 спорова, од чега 7 као Централа АСНС 

и 12 по овлашћењу наших чланова. У поступцима који су вођени на основу 

овлашћења наших чланова донето је 6 правоснажних пресуда у корист чланова 

АСНС, 3 првостепене пресуде којима су уважени тужбени захтеви чланова АСНС 

и два решења о повлачењу тужбе из разлога што је тужени у току поступка 

исплатио целокупно потраживање члановима АСНС.  У три поступка је донета 

пресуда на штету Централе АСНС, док се у другим поступцима чека правоснажна 

пресуда 

АСНС je у 2020. години водила укупно 7 спорова пред судовима опште 

надлежности , од чега 2 као централа АСНС и 5 по овлашћењу наших чланова. У 

2020. години  донета  је  једна првостепена пресуда којом је уважен тужебени 

захтев нашег члана, у 2 предмета поступак је прекинут због отварања стечајног 

поступка, док су остали поступци у току.  

АСНС је у 2021. години водила укупно 41 спор пред судовима опште 

надлежности, и један спор пред Привредним судом, од чега 2 као Централа 

АСНС, а 40 по овлашћењу наших чланова . Један судски спор правоснажно је 

окончан на штету нашег члана, док је  у другом радноправном донета пресуда 

којом је одбијен тужбени захтев нашег члана, али је против ове пресуде изјављена 

жалба Апелационом суду. 

У два предмета дошло је до прекида поступка због отварања стечајног поступка, 

док су у свим осталим предметима поступци у току . 

 

ПОСТУПЦИ ПРЕД УПРАВНИМ СУДОМ РС И ДРУГИМ ОРГАНИМА 

УПРАВЕ 

 

У периоду између VI и VII Конгреса вођено је укупно 9 поступака пред 

Управним судом и два поступка пред другим управним органима . 

 

У 2020. години покренуто је 4 поступка пред Управним судом од којих 3 по 

овлашћењу наших чланова, а један по тужби  АСНС – Синдикат у ЈМУ РТС 
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поднетој  против решења Министарства рада. У сва три управна поступка  који се 

воде по овлашћењу наших чланова донета су Решења којим се уважава тужбени 

захтев и предмет враћа првостепеном органу на поновно одлучивање 

У управном поступку по тужби синдиката АСНС – Синдикат у ЈМУ РТС такође 

је донета пресуда којом се уважава тужбани захтев, поништава Решење 

Министарства рада и предмет враћа надлежном органу на поновно одлучивање. 

У два случаја управни поступци су покренути пред другим државним органима .  

Министарству правде РС поднете су две жалбе против решења донетих у 

дисциплинским поступцима против наших чланова запослених у УИКС, али су 

обе жалбе одбијене и потврђена је одлука првостепеног органа управе.  

У 2021. години вођено је 5 поступака пред Управним судом и сви поступци су 

окончани доношењем решења којим се уважава тужбени захтев и предмет враћа 

првостепеном органу на поновно одлучивање. 

Сви управни поступци су и даље у току. 

 

 

ПОСТУПЦИ ПРЕД УСТАВНИМ СУДОМ РС 

 

У 2018.години поднета је уставна жалба Уставном суду за главног повереника 

ЈКП Букуља Аранђеловац због повреде Уставом загарантованог права на рад, 

односно права на правичну накнаду за свој рад. 

 

 

ИНИЦИЈАТИВЕ ПРЕД ДРУГИМ ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА 

 

 У 2018. години Асоцијација слободних и независних синдиката је 

поднела Иницијативу Министарству правде за формирање 

специјализованих судова. Иницијативом је указано на реалну потребу да 

се формирају судови за радне спорове као специјализовани судови који 

би искључиво решавали спорове из области радно-правних односа, чиме 

би се убрзали поступци и скратило време трајања ових спорова. 

 

 У 2019. години Скупштини ,Влади РС, Председнику РС и надлежним 

минисратствима: 
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- Поднет је Предлог мера АСНС у вези са економским миграцијама; 

 Асоцијација слободних и независних синдиката је Влади РС и Народној 

скупштини  - посланичким групама поднела Иницијативу за измену и 

допуну Закона о парничном поступку и измену и допуну Закона о 

судским таксама у делу који се односи на oслобађање од трошкова 

поступка за радноправне спорове који се воде поводом губитка, 

заснивања и престанка радног односа и  на право на бесплатну правну 

помоћ – заступање  у току самог трајања поступка 

 Поводом Предлога Закона о агенцијском запошљавању АСНС је 

посланичким групама Народне скупштине Републике Србије - упутила 

Допис са предлогом да затраже од Владе РС да повуче предложени Закон 

о агенцијском запошљавању или да у противном гласају против истог с 

обзиром на све недостатке предложеног текста Закона, на које је АСНС  

указала; 

 Министарству трговине, туризма и телекомуникација поднета је 

иницијатива за законско утврђивање недеље и државног и верског 

празника, на који је законом уређено да се не ради, као нерадног дана у 

свим областима трговине; 

 Министарству финансија поднета је иницијатива за укидање обавезе 

плаћања пореза и доприноса на божићницу и тринаесту плату; 

 10. августа 2020. године Влади РС поднета је Иницијатива АСНС за 

утврђивање стажа осигурања са увећаним трајањем за запослене који 

раде у Covid болницама и амбулантама;  

 5 јануара 2021.године Министру одбране је упућен Допис АСНС - 

предлог за састанак ради представљања АСНС – синдиката Војске Србије 

и репрезентативних синдиката у предузећима наменске индустрије, 

указивања на ургентне, системске проблеме ,  и унапређења сарадње, 

односно  побољшања положаја запослених  Поводом овог дописа АСНС 

одржан је састанак у Министарству одбране дана  13.1.2021. године ; 

 Министару за рад , запошљавање борачка и социјална питања  Дарији 

Кисић Тепавчевић упућен је предлог за састанак 05.01.2021. године ради 

упожнавања са  принципима рада нашег синдиката, актуелним 

проблемима и моделима за њихово решавање; 
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 Кризном штабу, председници Ани Брнабић упућен је Предлог за 

приоритете у вакцинисању од 19.јануара 2021. године (радници 

запослени у трговини, градском превозу, индустрији); 

 Председнику РС Александру Вучићу од 31. марта 2021. године упућен су 

ставови и   Предлог АСНС за решавање основних друштвених проблема; 

 Председници Владе, Ани Брнабић 20. априла 2021. године упућено је  

упозорење и указивање АСНС  поводом системског кршења Одлуке 

Владе о минималној цени рада по радном часу; 

 Министарству за рад, министару Дарији Кисић  упућено 10.маја 2021. 

године указивање на незаконит рад Одбора за утврђивање 

репрезентативности (конкретан пример приспитивање законитости 

поступка утврђивања репрезентативности АСНС Застава оружје 

Крагујевац); 

 12 маја 2021, године АСНС је упутила предлог за састанак министарки 

рада Дарији Кисић ;  

Министару рударства и енергетике Зорани Михајловић, 24.05.2021. 

године, упућен је предлог за састанак ради решавања проблема 

запослених у издвојеним предузећима ЕПС- а; 

-12. маја 2021. године упућен је захтев министру здравља Златибору 

Лоначару ради одржавања заједничког сатанка и указивања на проблеме 

запослеих у здравству ; 

 10.августа 2021. године АСНС је упутила  Председнику републике 

Александру Вучићу указивање на погубне последице партиског 

кадрирања поводом актуелних дешавања у ЈКП Букуља Аранђеловац  

(притисци и мобинг на главног повереника због одбијања да потпише 

колективни уговор који је незаконит што је потврђено и решењем 

инспекције рада); 

 11. августа 2021. године упућен је уопзорење и указивање министару 

рада Дарији Кисић ради указивања на све учесталије кршење 

синдикалних права као и права на синдикално организовање главних 

повереника и чланова АСНС са посебним освртом на синдикат АСНС – 

ЈКП Букуља Аранђеловац; 

 27. августа 2021. године АСНС је затражила званично мишљење 

Министарства рада за суштинска питања са којима се сусрећу синдикати 

приликом утврђивања репрезентативности; 
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 Министарству одбране РС Небојши Стефановићу упућен је захтев и 

ургенција за очување производње и радних места у Застави Ковачница 

АД Крагујевац; 

 Министару рудсрства и енергетике Зорани Михајловић упућена је захтев 

за  наствак разовора започетог на састанку  одржаном 9.јуна 2021.године 

у вези промене статуса издвојених предузећа ЕПС-А; 

 24.11. 2021. године – Допис Министару рада Дарији Кисић   због 

нереаговања на предлоге АСНС за одржавање састанка. У  допису су 

конкретизовани разлози зашто је неопходно одржавање заједничког 

састанка са представницима АСНС синдиката и разматрање најважнијих 

проблема са којима се данас сусрећу грађани и запослени; 

 23. марта 2022. године министру рада Дарији Кисић поднета је 

иницијатива за утврђивање бенифицираног  стажа осигурања за 

запослене у Управи за извршење крицвичних санкација; 

 30. марта  2022. године министру рада Дарији Кисић поднета је 

иницијатива и предлози за решавање броблема безбедности запослених 

у центрима за социјални рад. 

НОРМАТИВНО-ПРАВНИ ПОСЛОВИ 

 

           Током 2018. године : 

 

 Асоцијација слободних и независних синдиката је надлежном 

Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања упутила 

предлог за измене и допуне Нацрта закона о штрајку, дајући своје 

примедбе и сугестије за унапређење одређених законских решења; 

 АСНС је активно учествовала на јавним расправама одржаним поводом 

Нацрта Закона о агенцијском запошљавању, након чега је и званично 

упутила Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

примедбе и предлоге за унапређење овог закона; 

 са обзиром да је у 2018. години одржан V Конгрес АСНС, као и изборне 

скупштине гранских синдиката АСНС, припремљена је документација 

потребна за одржавање Конгреса и изборних скупштина као што су: 

Статут АСНС, пословници о раду изборних скупштина гранских 
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синдиката, Пословник о раду Председништва АСНС, као и све пратеће 

одлуке. 

 

 

 

Током 2021. године  

 

 Министарству рада упућене су примедбе АСНС на нацрт Закона о радној 

пракси; 

 Влади РС , председници Ани Брнабић и Министару рада, Дарији Кисић 

упућена је Иницијатива АСНС за измене и допуне Закона о раду од 

20.октобра 2021. године; 

 Министарству одбране – сектору за људске ресурсе 31. маја 2021. године 

достављено је Мишљење АСНС на Закон о здравственој заштити и 

здравственом осигурању војних осигураника.  

 

 

УЧЕШЋЕ У РАДНИМ  ГРУПАМА, ЈАВНИМ  РАСПРАВАМA , 

ДЕБАТАМА, ОКРУГЛИМ СТОЛОВИМА  И  ПРЕЗЕНТАЦИЈАМА 

2018. година 

 21. јануара 2018. године у Републичком заводу за статистику одржана је 

презентација промене извора података а самим тим и методологије за 

обрачун просечних зарада почев од јануара 2018. године. Испред АСНС 

учествовао је Небојша Рајковић, генерални секретар АСНС.  

 26. јануара 2018. године Ранка Савић, председница АСНС и  Милан 

Коларевић, председник АСНС – Гранског синдиката јавних служби 

присуствовали су Светосавском пријему у Скупштини града Београда. 

 29. марта 2018. године  Ранка Савић, председница АСНС учествовала је 

на позив УГС „Независност“ и Фондације Friedrih Ebert на Округлом 

столу на тему „Синдикати у минском пољу политике“. 

 08. маја 2018. године у Новом Саду одржана је Јавна расправа поводом 

Нацрта закона о штрајку. Испред АСНС учествовали су Саша Чолић, 

потпредседник АСНС и Владо Булајић, потпредседник АСНС – 

Индустријског гранског синдиката. 
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 09. маја 2018. године у Нишу одржана је Јавна расправа поводом 

Нацрта закона о штрајку. Испред АСНС учествовали су Данијела 

Вулетић, главни повереник АСНС – Дуванске индустрије Фабрика 

дувана Ниш и Саша Христов, главни повереник АСНС – Спортски 

центар „ЧАИР“. 

 10. маја 2018. године у Београду одржана је Јавна расправа поводом 

Нацрта закона о штрајку. Испред АСНС учествовали су Драган 

Миловановић, главни менаџер АСНС и Небојша Рајковић, генерални 

секретар АСНС . 

 15 јуна 2018. године Ранка Савић, председница АСНС учествовала је на 

Округлом столу у организацији CESIDA „У сусрет изборима за 

Национали савет ромске националне мањине“. 

 15. јуна 2018. године Ранка Савић, председница АСНС и Драган 

Миловановић, главни менаџер АСНС учествовали су у Панел дискусији 

на тему Неједнакост као глобални изазов – поглед са Балкана у 

огранизацији београдске канцеларије Фондације  Friedrich Ebert Stiftung. 

 24. септембра 2018. године у организацији Фондације FES одржана је 

међународна конференција на тему -  Економска агенда за ЈИ Европуи 

презентација публикација и препорука за креирање политика. Испред 

АСНС учествовали су Ранка Савић, председница АСНС, Драган 

Миловановић, главни менаџер АСНС и Небојша Рајковић, генерални 

секретар АСНС. 

 26. септембра 2018. године у организацији УГС „Независност“ одржан 

је округли сто на тему „Будућност света рада и будућност синдиката“. 

Испред АСНС учествовали су Милан Коларевић, потпредседника АСНС, 

Симо Благојевић, потпредседник АСНС и Небојша Рајковић, генерални 

секретар АСНС. 

 11. октобра 2018. године у организацији Фондације FES одржана је 

разговор на тему „Електронска управа у Србији. Изазови и потенцијали“ 

Испред АСНС учествовали су Ранка Савић, председница АСНС и Драган 

Миловановић, главни менаџер АСНС  

 16. октобра 2018. године оджана је свечаност поводом 65 година 

НОВОСТИ. Испртед АСНС присуствовала Ранка Савић, Председница 

АСНС  

 18.октобра 2018. године у организацији Фондације KONRAD 

ADENAUER I "BUSINESS INFO GROUP" одржан је  Економско 

политички форум на тему „Стране инвестиције у Србији и 
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Немачкој“  Испред АСНС  учествовали  Ранка Савић, председница 

АСНС и Драган Миловановић, главни менаџер АСНС. 

 26. октобра 2018. године одржан је у организацији Центра за 

демократију уз подршку међународног центра OLOF PALME  Округли 

сто Безбедност и здравље на раду у Србији. Испред АСНС учествовали 

Драган Миловановић, главни менаџер АСНС и Дарко Блажић, ПР 

АСНС . 

 30. октобра 2018. године Business Info Group уз подршку  National 

Endowment for Democracy је организовала Форум  „Независна и 

регулаторна тела – струка и политика“. Испред АСНС учествовали су 

Ранка Савић, председница АСНС и Небојша Рајковић, генерални 

секретар АСНС. 

 16. новембра 2018. године у Привредној комори Србије у организацији 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања одржан 

је Округлог стола под називом „Представљање и дискусија о Нацрту 

закона о агенцијском запошљавању”, на коме је представљен Нацрт 

закона, а у оквиру јавне расправе о овом Закону. Испред АСНС 

учествовали су Ранка Савић, председница АСНС и Саша Чолић, 

потпредседник АСНС.  

 19. новембра 2018. године У Нишу одржан је  Округли сто под називом 

„Представљање и дискусија о Нацрту закона о агенцијском 

запошљавању”, на коме је представљен Нацрт закона, а у оквиру јавне 

расправе о овом Закону. Испред АСНС учествовали су Данијела Вулетић 

главни повереник АСНС – Дуванске индустрије Фабрика дувана Ниш и 

Саша Христов градски повереник АСНС Градског повереништва Ниш. 

 20. новембра 2018. године У Новом пазару  одржан је  Округлог стола 

под називом „Представљање и дискусија о Нацрту закона о агенцијском 

запошљавању”, на коме је представљен Нацрт закона, а у оквиру јавне 

расправе о овом Закону. Испред АСНС учествовао је Џемо Граца, члан 

ГО АСНС. 

 5. децембра 2018. године Business Info Group уз подршку  National 

Endowment for Democracy је организовала Форум  „Независна и 

регулаторна тела – Зашто морају да буду независна“. Испред АСНС 

учествовали су Ранка Савић, председница АСНС и Милан Коларевић, 

председник АСНС – Гранског синдиката јавних служби.  

 14.децембра 2018. године У организацији међународног центра OLOF 

PALME одржан је Форум „Дијалогом до сарадње  - Форум синдиката и 

политичких партија“. Испред АСНС учествовали су Ранка Савић, 

председница АСНС и Драган Миловановић, главни менаџер АСНС. 
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2019. година 

 21. фебруара 2019. године у организацији Међународног  центра Olof 

Palme одржан је Форум „Дијалогом до сарадње – Форум синдикат и 

политичких партија“. Испред АСНС учествовао је Драган 

Миловановић, главни менаџер АСНС. 

 1. марта 2019. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС са 

представницима Међународног центра Olof Palme. 

 11. априла 2019. године у организацији Фондације Friedrich Ebert 

Stiftung одржана је конференција „За достојанствену будућност ! 

Изазови младих у Србији и Југоисточној Европи. 

Испред АСНС су учествовали Ранка Савић, председница АСНС и 

Драган Миловановић, главни менаџер АСНС.  

 25. априла 2019. године у организацији Фондације Центар за 

демократију и Фондације Friedrich Ebert Stiftung одржана је дебата „Где 

су радна права на агенди политичких странака?  

Испред АСНС су учествовали Ранка Савић, председница АСНС и Саша 

Чолић, потпредседник АСНС. 

 3. маја 2019.. године у организацији УГС „Независности“  и Фондације 

Friedrich Ebert Stiftung 

одржан је округли сто  „Медијски форум“. Испред АСНС су 

учествовали Милан Коларевић, председник АСНС – Гранског 

синдиката јавних служби и Срђан Бајски, потпредседник АСНС – 

Гранског синдиката јавних служби. 

 13 јуна 2019. године у организацији Међународног  центра OLOF 

PALME  одржан је Трећи Форум „Дијалогом до сарадње – Форум 

синдиката и политичких партија“ . Испред АСНС учествовао је Небојша 

Рајковић, генерални секретар АСНС. 

 28. августа 2019. године  у организацији Међунаропдног центра Olof 

Palme одржана је презентација публикације „Анализа стања економских  

и социјалних права у Републици Србији. Испред АСНС је учествовао 

Дарко Блажић. 
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 9. октобра 2019. године у организацији Женска платформа за развој 

Србије 2014-2020. година и Фондације Friedrich Ebert Stiftung одржана 

је конференција Bunt&Trust. Испред Асоцијације слободних и 

независних синдиката учествовала је Ранка савић, председница АСНС. 

 11. октобра 2019. године Business Info Group у сарадњи са Балканским 

фондом за демократију организовао је  Форум „Субвенције, развој 

привреде и раст инвестиција“. Испред Асоцијације слободних и 

независних синдиката учествовали су Драган Миловановић, главни 

менаџер АСНС и Небојша Рајковић, генерални секретар АСНС. 

 22. октобра 2019. године у организацији Фондације Friedrih Ebert 

одржана је дебата „Сиромаштво и животна средина“. Испред 

Асоцијације слободних и независних синдикат учествовао је Небојаша 

Рајковић, генерални секретар АСНС. 

 29. октобра 2019. године у организации Међународног центра Olof 

Palme одржан је Форум „Дијалогом до сарадње – Форум синдиката и 

политичких партија“. Испред Асоцијације слободних и независних 

синдиката учествовали су Саша Чолић, потпредседник АСНС и Драган 

Миловановић, главни менаџер АСНС. 

 7. новембра 2019. године у организацији Фондације Центар за 

демократију одржан је Округли сто на тему  „Ко брине за будућност 

старијих радника на тржишту рада“. Испред Асоцијације слободинх и 

незвисних синдиката учествовао је Саша Чолић, потпредседник АСНС. 

 15. новембра 2019. године у сарадњи Business Info Group и National 

Endowment for Democratcy одржан је Форим „Реформе пореске управе – 

Како да постане праведна и ефикасна?“. Испред Асоцијације слободних 

и независних синдикат учествовали су Драган Миловановић, главни 

менаџер АСНС и Небојша Рајковић, генерални секретар АСНС. 

 19. новембра 2019. године у организацији Фондације Центар за 

демократију и Међународног центра Olof Palme одржана је радионица 

„Против прекарног рада, за достојанствен рад“. Испред Асоцијације 

слободних и незвисних синдиката учествовао  је Саша Чолић, 

потпредседник АСНС . 

 20. новембра 2019. године у просторијама Фондације Konrad Adenauer 

одржана је промоција књиге „Поретком до просперитета - Немачки 

модел социјално-тржишне привреде“ аутора проф. др. Владана 
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Ивановића. Испред Асоцијације слободних и независних синдиката 

учествовали су Ранка Савић, председница АСНС и Драган 

Миловановић, главни менаџер АСНС. 

 9.децамбра 2019. године у организацији Савета Европе и Куће људских 

права и демократије одржана је панел дискусија „Заштита људских 

права данас: обећања, изазови и одговорности“. Испред Асоцијације 

слободних и независних синдиката учествовао је Небојша Рајковић, 

генерални секретар АСНС. 

 12. децембра 2019. године у организацији Фондације Центар за 

демократију одржана је конференција „Радна права су наша права“. 

Испред Асоцијације слободних и независних синдиката учествовао је 

Саша Чолић, потпредседник АСНС. 

 17. децембра 2019. године у организацији Међународног центра Olof 

Palme одржан је пети Форум „ Дијалогом до сарадње – Форум 

синдиката и политичких партија“. Испред Асоцијације слободних и 

независних синдиката учествовали су Саша Чолић, потпредседник 

АСНС и Драган Миловановић, главни менаџер АСНС. 

 

2020. година 

 16. јануара  2020. године у организацији Повереника за заштиту 

равноправности и GIZ-a одржано је Представљање истраживања и 

посебног извештаја о дискриминацији у области рада и запошљавања у 

Србији . Испред АСНС учествовала је Ранка Савић, председница АСНС.  

 18. фебруара 2020. године у организацији Фондације Friedrich Ebert 

Stiftung и European Western Balkans одржан је округли сто на тему 

„Европске интеграције Србије 2016-2020: Колико смо напредовали ка 

чланству у ЕУ:“  

Испред АСНС су учествовали Ранка Савић, председница АСНС и Драган 

Миловановић, главни менаџер АСНС.  

 6. марта 2020. године у организацији Business Info Group и Фондације 

Friedrich Ebert Stiftung одржан  је Панел „Миграције младих: Да ли је 

Београд успутна станица?“ 

Испред АСНС је  учествовао  Саша Чолић, потпредседник АСНС. 
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 15. априла 2020. године у организацији  Међународног  центра OLOF 

PALME  и Центра за Модерене вештине одржан је Други online Форум  

„Дијалогом до сарадње – Форум синдиката и политичких партија“ . 

Испред АСНС је учествовао Саша Чолић, потпредседник АСНС. 

 21. маја 2020. године у организацији  Међународног  центра OLOF 

PALME  и Центра за Модерене вештине одржан је Трећи online Форум  

„Дијалогом до сарадње – Форум синдиката и политичких партија“ .  

Тема : Имамо ли избора?  Испред АСНС је учествовао Саша Чолић, 

потпредседник АСНС. 

 23.  јуна 2020. године у организацији  Међународног  центра OLOF 

PALME  одржан је Четврти  Форум „Дијалогом до сарадње – Форум 

синдиката и политичких партија“ . Испред Асоцијације слободних и 

независних синдиката учествовали су Саша Чолић, потпредседник 

АСНС и Драган Миловановић, главни менаџер АСНС. 

 31. августа  2020. године у организацији  Међународног  центра OLOF 

PALME  и Центра за Модерене вештине одржан је online Форум  

„Дијалогом до сарадње – Форум синдиката и политичких партија“ . 

Испред АСНС је учествовао Саша Чолић, потпредседник АСН. 

 21. септембра  2020. године у организацији  Међународног  центра 

OLOF PALME  и Центра за Модерене вештине одржан је online Форум  

„Дијалогом до сарадње – Форум синдиката и политичких партија“ . 

Испред АСНС је учествовао Саша Чолић, потпредседник АСНС. 

 30. септембра 2020. године Тим Уједињених нација за људска права , уз 

подршку Канцеларије Високе комесарке за људска права (OHCHR) и  

Фондације Центар за демократију представили су студију Утицај 

епидемије COVID – 19 на положај и права радница и радника у Србији; 

уз посебан осврт на раднике и раднице на првој линији и у неформалној 

економији и вишеструко погођене категорије. Испред Асоцијације 

слободних и независних синдикат учествовао је Саша Чолић, 

потпредседник  АСНС. 

 

2021. година 

 10. фебруара   2021. године у организацији Министарства за људска и 

мањинска права и друштвени дијалог, Кординационог тела за родну 
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равноправност Владе Републике Србије а уз подршку Агенције 

Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена UN 

Women оджан је тематски дијалог на тему: „Економско оснаживање 

жена“. Испред АСНС учествовала је Ранка Савић, председница АСНС.  

 19. фебруара   2021. године у организацији Министарства за људска и 

мањинска права и друштвени дијалог, Кординационог тела за родну 

равноправност Владе Републике Србије а уз подршку Агенције 

Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена UN 

Women оджан је тематски дијалог о Полазним основама за израду 

Нацрта закона о родној равноправности – у области учешћа жена у 

политичком и јавном животу. Испред АСНС учествовала је Ранка Савић, 

председница АСНС.  

 24. фебруара  2021. године у организацији Фондације центра за 

демократију уз подршку Балканског фонда за демократију и Амбасаде 

Краљевине Норвешке у Београду одржана је завршна конференција 

„Има ли друштвено – економског развоја без владавине права“ 

Испред АСНС је  учествовао  Саша Чолић, потпредседник АСНС. 

 05. марта 2021. године у организацији Министарства за људска и 

мањинска права и друштвени дијалог одржан је друштвени дијалог о 

предлозима за измену и допуну Закона о забрани дискриминације. 

Испред АСНС учествовала је Ранка Савић, председница АСНС. 

 08. јуна 2021. године у организацији Фондације Центар за демократију 

одржана је дебата „Партијско запошљавање и дискриминација“. Испред 

АСНС, као уводничар, учествовала је Ранка Савић, председница АСНС. 

 14. јуна 2021. године у организацији УГС „Независности“ и Olof Palme 

Internationalnal Centra у оквиру пројекта „Ка новој стратегији синдиката“ 

организована је фокус група. Испред Асоцијације слободних и 

независних синдиката учествовали су Драган Миловановић, главни 

менаџер АСНС и Небојша Рајковић, генерални секретар АСНС. 

 15. јуна 2021. године у организацији  Међународног  центра OLOF 

PALME  и Центра за Модерене вештине одржан је Трећи online Форум  

„Дијалогом до сарадње – Форум синдиката и политичких партија“ . Теме: 

„Да ли ради закон о раду?“  и „Има ли суживота за политику и 

синдикате?“ Испред Асоцијације слободних и независних синдиката 



___Асоцијација слободних и независних синдиката 7. Конгрес__ 

 

Страна 46 
 

учествовали су Саша Чолић, потпредседник АСНС и Драган 

Миловановић, главни менаџер АСНС. 

 7. септембра 2021. године у организацији Мисије OEBS –а у Србији и 

удружења грађанки FemPlats одржана је Конференција са темом „Жене у 

синдикатима у Србији“. Испред Асоцијације слободних и независних 

синдиката учествовала је Ранка Савић, председница АСНС. 

 21. септембра  2021. године у организацији  Међународног  центра OLOF 

PALME  и Центра за Модерене вештине одржан је Форум  „Дијалогом до 

сарадње – Форум синдиката и политичких партија“ . Теме: „ Да ли и на 

који начин медији виде радничка права, на који начин се та тема покрива 

и да ли су довољно видљива?“ Испред Асоцијације слободних и 

независних синдиката учествовали су Драган Миловановић, главни 

менаџер АСНС, Небојша Раковић, генерални секретар АСНс и Дарко 

Блажић, Служба за односе са јавношћу АСНС. 

 7. октобра 2021. године у организацији УГС „Независност“ и Фондације 

Friedrih Ebert одржан је Социјални форум „Да ли је могућа алтернативна 

економско – социјална политика?“. Испред Асоцијације слободних и 

независних синдиката учествовали су Саша Чолић, потпредседник 

АСНС и Небојша Рајковић, генерални секретар АСНС. 

 25. октобра 2021. године у организацији Фондације - Центар за 

деморатију и Фондације Friedrih Ebert одржана је дебата на тему 

„Социјална права и медији“. Испред Асоцијалције слободних и 

независних синдиката учествовао је Дарко Блажић, служба за односе са 

јавношћу АСНС. 

 18. новембра 2021. године у организацији УГС „Независности“ и Olof 

Palme Internationalnal Centra у оквиру пројекта „Ка новој стратегији 

синдиката“ организована је завршна фокус група. Испред Асоцијације 

слободних и независних синдиката учествовали су Драган Миловановић, 

главни менаџер АСНС и Небојша Рајковић, генерални секретар АСНС. 

  

2022. година 

 14. марта 2022. године у организацији Међународног  центра Olof Palme 

одржан је Форум „Дијалогом до сарадње – Форум синдикат и 

политичких партија“. Испред АСНС учествовали су  Драган 
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Миловановић, главни менаџер АСНС и Небојша Рајковић, генерални 

секретар АСНС. 

 25. марта 2022. године у организацији Фондације центра за демократију 

организована је дебата на тему : Радна и друга права у изборним 

политичким програмима. Испред АСНС као панелисткиња учествовала 

је Ранка Савић , председница АСНС. 

 

 

 

САРАДЊА СА ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ПОСЛОДАBЦИМА 

 

У циљу боље сарадње и решавања проблема одржани су следећи састанци са 

представницима државних органа,  послодавцима и синдикатима:  

 

2018.година 

 

 18. јануара 2018. године Ранка Савић, председница АСНС је посетила 

синдикат АСНС – Атеље 212 и одржала састанак са члановима 

синдиката.  

 29. јануара 2018. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС са Дарком 

Булатовићем, градоначелником града Ниша. 

Тог истог дана   одржан је и састанак са представницима градског повереништва 

АСНС Ниш; 

 31. јануара 2018. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС са представницима синдиката АСНС- завод за уџбенике.  

 6. фебруара 2018. године у Министарству грађевинарства,саобраћаја и 

инфраструктуре одржан је састанак са представницима Министартва, а 

везано за концесију Аеродрома Никола Тесла. У име Министарства 

учествовао је гржавни секретар, Зоран Илић, а у име АСНС Небојша 

Рајковић, генерални секретар и Маја Јанковић,  главни повереник АСНС- 

Аеродром Никола Тесла; 

 6. фебруара 2018. године одржан је састанак састанак Ранке Савић, 

председнице АСНС, Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС и 
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Дубравке Бушатлије , главног повереника АСНС – Атеље 212 са 

Бранимиром Брстином, директором Атељеа 212;  

 14.фебруара 2018. године у ХК „Крушик“ Ваљево покренут поступак за 

доказивање репрезентативности синдиката АСНС – ХК „Крушик“. 

Испред Централе АСНС учествовао Драган Миловановић, главни 

менацер АСНС. 

 2. марта 2018. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС са Драгом 

Кренкером, директором „Горења“ из Ваљева. Такође одржан је и 

састанак са синдикатима АСНС у Ваљеву;  

 6. марта 2018. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС са Одбором повереника АСНС - Дом здравља Пожаревац 

 12.марта 2018. године одржан је састанак Милана Коларевића, 

председника АСНС – Гранског синдиката јавних служби и Небојше 

Рајковића, генералног секретара АСНС са Одбором повереника АСНС – 

Атеље 212.  

 14. марта 2018. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС са представницима Колубара услуга.  

 15. марта 2018. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС са Перицом 

Мојовићем , Главним повереником АСНС – Аутотранспорт Костолац.  

 27. марта 2018. године у Министаству културе и информисања РС  

одржан је састанак Ранке Савић, председнице АСНС, Милана 

Коларевића, председника АСНС – Гранског синдиката јавних служби, 

Срђана Бајског представника запослених у РТС и Дубравке Бушатлије, 

главног повреника АСНС Атеље 2012 са Игором С. Јовичићем , в.д. 

секретара Министаства културе и информисања РС и Николом 

Шеатовићем , саветником Министарства културе и информисања РС 

 28. марта 2018. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС са представницима Колубара услуга.  

 30. марта 2018. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС са Перицом 

Мојовићем , Главним повереником АСНС – Аутотранспорт Костолац.  

 2. априла 2018. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС, Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС и Перице 

Мојовића, главног повереника АСНС – Аутотранспорт доо Костолац са 

Синишом Живковићем, директором Аутотранспорт доо Костолац. 
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 10. април 2018. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС са Главним 

повереником АСНС – Јабука Панчево. 

 11. априла 2018. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС са Главним 

повереником АСНС – ТЕ –КО Костолац. 

 03. маја 2018. године одржан је састанак Ранке Савиоћ, председнице 

АСНС и Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС са министром 

Ненадом Поповићем  

 11. маја 2018. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС са представницима запослених ЈКП Зеленило Аранђеловац. 

 23. маја 2018. године одржан је састанка Ранке савић, председнице 

АСНС са Одбором повереника АСНС – Колубара услуге 

 23. маја 2018. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС са Милетом Радивојевићем, директором Агенције за мирно 

решавање радних спорова 

 11. јуна 2018. године одржан је састана ранке савић, председнице АСНС 

са Зораном Станићем, главним повереником АСНС – Хитна помоћ 

Београд. 

 4. јула 2018. године састанак Ранке Савић, председнице АСНС са 

Душком Миленковићем, главним повереником АСНС – Југоинспкт 

Београд 

 6. јула 2018. године састанак Ранке Савић са главним повереником 

Милованом Оровићем АСНС – ЈП за склоништа  

 6. јула 2018. године у Горењу д.о.о. Ваљево  покренут је поступак за 

доказивање репрезентативности АСНС – Горење. Испред АСНС 

учествовао је Небојша Рајковић, генерални секретар АСНС. 

 11. јула 2018. године одржан састанак Ранке Савић, председнице АСНС 

са Снежаном Васиљевић, главним повереником АСНС – Застава оружје. 

 20. јула 2018. одржан је састанак Ранке Савић, председнице АСНС са 

Главним повереницима АСНС ЈП Склоништа и АСНС- Градска управа 

града Београда. 

 1, 8. и 29 августа 2018. године Драган Миловановић, главни менаџер 

АСНС је учествовао испред Централе АСНС на колективним 

преговорима у Philip Morrisu 

 23. августа 2018. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС са  Младеном 

Петковићем, директором ХК „Крушик“ Ваљево. 
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 29. августа 2018. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС са Перицом 

Мојовићем, главним повереником АСНС – Аутотранспорт Костолац 

 4 септембра 2018. године одржан састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и Драгана Миловановића са члановима Одбора повереника АСНС 

– ХК „Крушик“ Ваљево 

 14.септембра 2018. године у Управи за извршење кривичних санкција 

РС одржан је састанак Ранке Савић, председнице АСНС и Саше 

Видосављевића председника Групације УИКС РС са директором УИКС 

РС . 

 20. септембра 2018. године састанак Ранке Савић, председнице АСНС и 

Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС  са представницима 

радника из Ковачнице Ваљево. 

 17. октобра 2018. године Ранка Савић, председница АСНС, Драган 

Миловановић, главни менаџер АСНС и Милан Коларевић, председник 

АСНС Гранског синдиката јавниг служби посетили су Кикинду. 

Одржанни су састанци са члановима АСНС – СЦ Језеро , као и 

сазаменицом градоначелника града Кикинде госпођом Босиљком Срдић. 

 26. октобра 2018. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС,  Првослава Бркића, председника АСНС Индустријског гранског 

синдиката и Главног повереника АСНС – Телеоптик Жироскопи са 

Миланом Настићем, директором Телеоптик Жироскопа. 

 6. новембра 2018. године састанак Ранке Савић, председнице АСНС са 

Данијелом Вулетић, главном повереницом АСНС – Синдикат дуванске 

привреде фабрика дувана Ниш 

 8. новембра 2018. године састанак Ранке Савић са Стеваном Тодоровим 

, главним повереником АСНС –Републичког геодетског завода 

 9.новембра 2018. године у Горењу д.о.о. Ваљево одржани су колективни 

преговори на којима су поред представника синдиката АСНС – Горење 

учетвовали и Небојша Рајковић, генерални секретар АСНС и Ана 

Хаџиегрић, правник АСНС. 

 15. новембра 2018. године Ранка Савић, председница АСНС, Драган 

Миловановић , главни менаџер АСНС и Милан Коларевић, председник 

АСНС Гранског синдиката јавних служби, били су у посети Краљеву. 

Одржан је састанак са запосленима из Градске управе града Краљева.  

 23. новембра 2018. године У Меркатору - С одржан је састанак Ранке 

Савић, председнице АСНС и Марка Трајковића, главног повереника 

АСНС – Меркатор – С са Ентонијем Сошићем, директором Меркатора – 

С. 
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 3.децембра 2018. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и Маје Јанковић, главне поверенице АСНС – Аеродром Никола 

Тесла са Сашом Влаисављевићем , директором Аеродрома Никола Тесла. 

 

2019. година 

 

 18. јануара 2019. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС са пословодство Аеродрома Београд. 

 22. јанура 2019. године одржан састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС са Дубравком Бушатлијом, главним поверенико АСНС – Атеље 

212.  

 29. јануара 2019. године одржан састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС ,  Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС и Мирослава 

Биберчића , главног повереника АСНС ХК „Крушик“ а.д. Ваљево  са 

Владаном  Лукићем,  директором ХК „Крушик“ а.д Ваљево. 

 5 фебруара 2019. године Ранка Савић, председница АСНС  посетила је 

Заставу оружје а.д.. Том приликом одржани су састанци са Младеном 

Петковићем, директором Заставе оружје а.д  као и са Одбором 

повереника АСНС – Застава оружје а.д.  

 25. фебруара 2019. године одржан састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и Драгана Миловановића Главног менаџера АСНС са 

представницима Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара 

Пазова. 

 4. марта 2019. године одржан је састана Ранке Савић, председнице 

АСНС, Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС и Првослава 

Бркића, председника АСНС – Индустријског гранског синдиката са 

Одбором повереника АСНС – ХК „Крушик“ а.д. Ваљево. 

 12. марта 2019. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС са представницима АСНС - Градске управе града Краљева. 

 13. марта 2019. године. одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС,  Љубисава Орбовића , председником СССС , и Зорана 

Стоиљковића , председника УГС „Независност“ са  члановима 

Штрајкачког одбора Републичког геодетског завода. 
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 19 марта 2019. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС са 

представницима синдиката АСНС из општине  Стара Пазова.  

 21 марта 2019. године  Ранка Савић, председница АСНС и Драган 

Миловановић, главни менаџер АСНС  посетили су Заставу оружје а.д.. 

Том приликом одржани су састанци са Младеном Петковићем, 

директором Заставе оружје а.д  као и са Одбором повереника АСНС – 

Застава оружје а.д. 

 3 априла 2019. године Ранка Савић, председница АСНС, Драган 

Миловановић, главни менаџер АСНС  и Симо Благојевић, председник 

АСНС – Гранског синдиката саобраћаја и комуналних делатности 

посетили су Лазаревац. Том приликом одржани су састанци са Бојаном 

Синђелићем,   председником општине Лазаревац, Милојем 

Живановићем , потпредседником  општине Лазаревац и са члановима 

Одбора повереника АСНС – ЈПКП Лазаревац. 

 8. априла 2019. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС са Одбором 

повереника АСНС – ЈКП Водовод Ваљево. 

 9. априла 2019. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и Милана Коларевића, председника АСНС – Гранског синдиката 

јавних служби са главним повереницима АСНС у граским и 

општинским управама. 

 10. априла 2019. године одржан је састана Ранке Савић, председнице 

АСНС и Стефана Јовића, Главног повереника АСНС – Delhaize Serbia 

са Татјаном Красуљом, потпредседницом људских ресурса и 

организационог развоја – Delhaize Serbia. 

 24 априла 2019. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС са 

представницима АСНС - Delhaize Serbia.  

 7. маја 2019. године у Централи АСНС одржан је састанак главног 

повереника АСНС – ЈКП Водовод Бор са Ранком Савић, председницом 

АСНС и Симом Благојевићем, председником АСНС – Гранског 

синдиката саобраћаја и комуналних делатности. 
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 14. маја 2019. године у централи АСНСД одржан је састанак Ранке 

Савић, председнице АСНС и Драгана Миловановића, главног менаџера 

АСНС са представницима запослених из ПУ „Полетарац“  Стара 

Пазова.  

 30. маја 2019. године одржан је састанак представника АСНС и 

пословодства Концерна Бамби  

Испред АСНС су учетвовали: Ранка Савић, председница АСНС, Драган 

Миловановић, главни менаџер АСНС, Горан Дудуковић, потпредседник 

АСНС и Небојша Пауновић, члан одбора повереника АСНС – Бамби- 

Банат а.д. Београд  

 2. јула 2019. године Ранка Савић, председница АСНС ,  Драган 

Миловановић, главни менаџер АСНС и Перица Мојовић, потпредседник 

АСНСА гранског синдиката саобраћаја и комуналних делатности  били 

су у посети Ивањичком округу.  Том приликом одржан је састанак са 

члановима синдиката АСНС – Центра за рехабилитацију Ивањица, као 

и са директором Центра, г. др Мирославом Поповићем. 

 11. јула 2019. године Ранка Савић, председница АСНС је била у посети 

синдикатима АСНС  у Општини Стара Пазова.  

 22 августа 2019. одржан је састанак са замеником директора   Wang 

Lianxi  у Железари Смедеревона . На састанку су испред АСНС 

присуствовали Ранка Савић, председница АСНС и Саша Чолић, 

потпредседник АСНС. Поред представника АСНС учествовали су и 

представници СССС Љубисав Орбовић, председник и Зоран Вујовић.  

 5. септембра 2019. године Ранка Савић, председница АСНС , Драган 

Миловановић, главни менаџер АСНС, Сима Благојевић, потпредседник 

АСНС, Милан Коларевиц, потпредседник АСНС и Првослав Бркић, 

председник АСНС – Индустријског гранског синдиката били су у 

посети Крагујевцу. Том прилико одржани су састанци са члановима 

синдиката  Застава оружје, Градска управа града Крагујевца и 

Шумадија. 

 27. септембра 2019. године одржан је састанак са директором 

Меркатора С, господином Ениом Сошићем. На састанку су испред 

АСНС учествовали Ранка Савић, председница АСНС и Марко 

Трајковић, главни повереник АСНС - Меркатор – С 
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 28. октобра 2019. године у Централи АСНС одржан је састанак Ранке 

Савић, председнице АСНС са представницима Центра за социјални рад 

Београд и представницима Заставе Ковачнице. 

 30 октобра 2019. године одржан је састанак са синдикалним 

организацијама АСНС у Старој Пазови. Испред Асоцијације слободних 

и независних синдикат учествовали су: Ранка Савић, председница 

АСНС, Драган Миловановић, главни менаџер АСНС и Небојша 

Рајковић, генерални секретар АСНС. 

 5. новембра 2019. године у Централи АСНС одржан је састанак са 

господином Дејаном Милутиновићем генералним директором Горење 

апарати за домаћинство д.о.о.  и Николом Жугићем шефом кадровске 

службе Горење апарати за домаћинство д.о.о. Испред Асоцијације 

слободних и независних синдиката учествовали су. Ранка Савић, 

председница АСНС, Драган Миловановић, главни менаџер АСНС, 

Првослав Бркић, председник АСНС – Индустријског гранског 

синдиката, Ненад Ђурђевић, главни повереник АСНС- Горење и 

Светлана Бранковић, члан Одбора повереника АСНС – Горење. 

 14. новембра 2019. године у Централи АСНС одржан је састанак Ранке 

Савић, председнице АСНС и Драгана Миловановића, главног менаџера 

АСНС са члановима одбора повереника АСНС – ХК „Крушик“ а.д. 

 15. новембра 2019. године Ранка Савић, председница АСНС, Симо 

Благојевић, потпредседник АСНС и Драган Миловановић, главни 

менаџер АСНС посетили су синдикат  АСНС – Аутотранспорт,  

Костолац.  

 19. новембра 2019. године у Централи АСНс одржан је састанак Ранке 

Савић, председнице АСНС и Драгана Миловановића, главног менаџера 

АСНС са представницима АСНС – Delhaize Serbia.  

 26. новембра 2019. године Ранка Савић, председница АСНС  и Драган 

Миловановић, главни менаџер АСНС  су у Трстенику одржали састанак 

са запосленима у Наменској индустрији.  

 3. децембра 2019. године одржан је састанак представника Асоцијације 

слободних и независних синдиката са Расимом Љајићем, министром 

трговине, туризма и телекомуникација и др. Владимиром Матовићем 

саветником Министра. Испред Асоцијације слободних и независних 

синдиката учествовали су : Ранка Савић, председница АСНС, Драгана 
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Павловић, главна повереница АСНС - Delhaize Serbia и Марко 

Трајковић, главни повереник АСНС – Меркатор – С 

 16. децембра 2019. године одржан је састанак са пословодством  

Delhaize Serbia. Испред Асоцијације слободних и независних синдиката 

учествовали су Драган Миловановић, главни менаџер АСНС, Небојша 

Рајковић, генерални секретар АСНС и Драгана Павловић, главна 

повереница АСНС - Delhaize Serbia 

 18. децембра 2019. године у Централи АСНС одржан је састанак Ранке 

Савић, председнице АСНС са представницима  синдиката АСНС - 

Центар за социјални рад. 

 

 

2020. година 

 14. јануара 2020. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС са 

представницима синдиката у  социјалној заштити. 

 15. јанура 2020. године одржан састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС са представницима Синдикат у социјалној заштити. Састанку су 

присуствовали: Јован Самарџија, Андрија Симовић, Весна Богишић- 

Станић и Мирослав Марковић. 

 17. јануара 2020. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и  Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС са г. Мађеном 

Шумићем, председником Друштва трговаца,  Нови Сад. 

 17. јануара 2020. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и  Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС са Николом 

Цвијановићем, извршним директором Univerexoport- a.  

 21. јануара 2020. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и  Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС са 

представницима агенције Квадрат некретнине.  

 22. јанура 2020. године Ранка Савић, председница АСНС и  Драган 

Миловановић, главни менаџер АСНС  посетили су Ваљево. Том 

приликом у сали Општине Ваљево одржана је конститутивна седница 

Градског одбора  АСНС Ваљево , као и састанак са директором ХК 

„Крушик“ Ваљево.  
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 24. јануара 2020. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и  Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС са 

синдикатима АСНС из сектора  трговине. Састанку су присуствовали: 

Горан Дудуковић, председник АСНС – Гранског синдиката 

пољопривреде, дуванске индустрије, прехране трговине и услуге 

смештаја и исхране, Драгана Павловић, главни повереник АСНС – 

Delhaize Serbia ,   Марко Трајковић, главни повереник  АСНС – Mercator 

– S и Стефан Јовић члан Одбора повереника АСНС – Mercator – S.  

 24. јануара 2020. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и  Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС са Сузаном 

Стоисављевић, главном повереницом АСНС – Дом здравља „Др Ђорђе 

Ковачевић“ Лазаревац. 

 28. јануара 2020. године одржан је састанак  Драгана Миловановића, 

главног менаџера АСНС са Николом Тешовићем и Немањом Вујићем,  

члановима Одбора повереника Градског повереништва АСНС Ваљево. 

 28. јануара 2020. године одржан је састанак  Драгана Миловановића, 

главног менаџера АСНС са Миланом Коларевићем, председником 

АСНС – Гранског синдиката јавних служби и Сашом Колбас, главним 

повереником АСНС – Синдикат Војске Србије. 

 30. јануара 2020. године одржан је ГО АСНС – Индустријској гранског 

синдиката. 

 3. фебруара 2020. године у Министарству одбране РС , Управи за 

одбрамбене технологије одржан је састанак са темом Анализа Уредбе о 

групацији Одбрамбене индустрије Србије са аспектом њених циљева и 

ефеката на управљање и пословање у привредним друштвима ОИС. 

Састанку су испред АСНС учествовали: Ранка Савић, председница 

АСНС, Драган Миловановић, главни менаџер АСНС, Првослав Бркић, 

председник АСНС – Индустријског гранског синдиката, Нешо Пузић и 

Радмилац Крсто из АСНС – Слобода Чачак, Иван Марсеновић и Иван 

Цураковић из АСНС – Наменска Трстеник, Мирослав Биберчић , 

Немања Вујић и Никола Тешић из АСНС – ХК „Крушик“, Снежана 

Васиљевић, Сања Антонијевић и Драган Веселиновић из АСНС – 

Застава оружје, Милован Марковић из АСНС – Ковачки центар ваљево 

и Иван Радосављевић и Саша Смиљанић из АСНС - Заставе Ковачнице . 
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 4. фебруара 2020. године  Ранка Савић, председница АСНС и Драган 

Миловановић, главни менаџер АСНС  одржали су састанак са Главним 

повереником АСНС Видрак Ваљево. 

 5. фебруара 2020. године Ранка Савић, председница АСНС, Драган 

Миловановић, главни менаџер АСНС, Горан Дудуковић, председник 

АСНС – Гранског синдиката пољопривреде, дуванске индустрије, 

прехране, трговине и услуге смештаја и исхране и Драгана Павловић, 

главна повереница АСНС Delhaize Serbia одржали су састанак са 

Душаном Међедовићем менаџером Delhaize Serbia. 

 8. фебруара 2020. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС са Миланом Коларевићем, председником АСНС – Гранског 

синдиката јавних служби и Сашом Колбасом главним повереником 

АСНС – Синдикат Војске Србије.  

 11. фебруара 2020. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС са Андријом Симовићем и Јованом Самарџијом , представницима 

АСНС – Синдиката социјалне заштите 

 11. фебруара 2020. године у Министаству одбране Републике Србије 

одржан је састанак радне групе за израду Нацрта закона о Војсци Србије. 

Састанку су испред АСНС присуствовали: Милан Коларевић, 

председник АСНС – Гранског синдиката јавних служби, Саша Колбас, 

главни повереник АСНС – Синдикат Војске Србије и Ана Хаџиегрић, 

правна служба  АСНС.  

 12. фебруара 2020.  године одржан је одбор АСНС – Гранског синдиката 

саобраћаја и комуналних делатности. 

 24. фебруара 2020. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС са Јованом Тамбурићем и Жиком Тешићем. 

 10.  марта 2020. године Ранка Савић, председница АСНС и Драган 

Миловановић, главни менаџер АСНС су били у посети градском 

повереништву АСНС Ваљево. Одржана је седница градског 

повереништва АСНС Ваљево где су разматрани проблеми са којима се 

сусрећу чланови Одбора повереника градског одбора Ваљево.  

 11. марта 2020. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС са главним повереником АСНС – ЈКП Пијаце Младеновац. 
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 11. марта 2020. године Ранка Савић, председница АСНС и Драгана 

Миловановића, главни менаџера АСНС били су у посети Трстенику. Том 

приликом одржан је састанак са члановима Одбора повереника АСНС – 

Прва петолетка Наменска Трстеник , као и са пословодством Наменске 

Трстеник. 

 16 марта 2020. године одржан је састанак Драгана Миловановића, 

главног менаџера АСНС са представницима АСНС – Термал Врдник.  

 14. маја 2020. године у Централи АСНС одржан је састанак Ранке 

Савић, председнице АСНС и Драгана Миловановића, главног менаџера 

АСНС са члановима Одбора повереника АСНС – ХК „Крушик“ .  

 18 .маја 2020. године одржан је састанак Драгана Миловановића, 

главног менаџера АСНС са представницима апотеке BENU. 

 19. маја 2020. године одржан је састанак Драгана Миловановића, 

главног менаџера АСНС са представницима стоматолошке ординација 

Вуњак. 

 25. маја 2020. године одржан је састанак Драгана Миловановића, 

главног менаџера АСНС са представницима Завод за здравствену 

заштиту радника Egzakta medica. 

 28. маја 2020. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС са представницима синдиката у  социјалној заштити. 

 1. јуна 2020. године одржан је састанак Драгана Миловановића, главног 

менаџера АСНС са представницима ПЛАНЕТЕ СПОРТ.  

 1. јуна 2020. године одржан је састанак Небојше Рајковића, генералног 

секретара АСНС са представницима синдиката и пословоства Vinci 

Airport Serbia. 

 8. јуна 2020. године одржан је састанак Драгана Миловановића, главног 

менаџера АСНС са представницима Хотела MUJEN . 

 9. јуна  2020. године  Ранка Савић, председница АСНС и Драган 

Миловановић, главни менаџер АСНС  одржали су састанак са 

директором агенције Октопод. 

 17. јуна 2020. године Драган Миловановић, главни менаџер АСНС и Ана 

Хаџиегрић, правна служба АСНС су учествовали у процесу 

преиспитивања репрезентативности АСНС - Vinci Airport Serbia. 



___Асоцијација слободних и независних синдиката 7. Конгрес__ 

 

Страна 59 
 

 18. јуна 2020. године Горан Дудуковић, председник АСНС – Гранског 

синдиката пољопривреде, дуванске индустрије, прехране, трговине и 

услуге смештаја и исхране и Ана Хаџиегрић, правна служба АСНС су 

учествовали у поступку доказивања репрезентативности АСНС – 

Ваљевска пивара. 

 25. јуна 2020. године у Централи АСНС одржан је састанак Ранке 

Савић, председнице АСНС и Драгана Миловановића, главног менаџера 

АСНС са члановима Одбора повереника АСНС – ХК „Крушик“ .  

 10. августа 2020. године у Централи АСНС одржан је састанак Ранке 

Савић, председнице АСНС , Драгана Миловановића, главног менаџера 

АСНС и Првослава Бркића, председника АСНС – Индустријског 

гранског синдиката са члановима Одбора повереника АСНС – 

ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ. 

 20 августа 2020. године у Централи АСНС одржан је састанак Ранке 

Савић, председнице АСНС са главним повереником  АСНС – Фонд 

ПИО. 

 25. августа 2020. године у Централи АСНС одржан је састанак Ранке 

Савић, председнице АСНС са главним повереником  АСНС – Delhaize 

Serbia. 

 31. августа 2020. године у Централи АСНС одржан је састанак Ранке 

Савић, председнице АСНС са Одбором повереника АСНС - Vinci Airport 

Serbia. 

 1. септембра  2020. године у Централи АСНС одржан је састанак Ранке 

Савић, председнице АСНС са представницима Клинике ЕГЗАКТА. 

 8. септембра  2020. године Ранка Савић, председница АСНС и Драган 

Миловановић, главни менаџер АСНС одржали су састанак са члановима  

Одбора повереника градског одбора Ваљево.  

 21. септембра 2020. године Ранка Савић, председница АСНС и Драган 

Миловановић, главни менаџер АСНС су били у посети градском 

повереништву АСНС Ваљево. Одржана је седница градског 

повереништва АСНС Ваљево где су разматрани проблеми са којима се 

сусрећу чланови Одбора повереника градског одбора Ваљево.  

 25. септембра 2020. године  Ранка Савић, председница АСНС и Милан 

Коларевић, председник АСНС – Гранског синдиката јавних служби 
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одржали су састанак са главним повереником АСНС – Градске управе 

града Београда.  

 30. септембра  2020. године у Централи АСНС одржан је састанак Ранке 

Савић, председнице АСНС , Драгана Миловановића, главног менаџера 

АСНС и Првослава Бркића, председника АСНС – Индустријског 

гранског синдиката са члановима Одбора повереника АСНС – 

ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ. 

 5. октобра   2020. године у Централи АСНС одржан је састанак Ранке 

Савић, председнице АСНС са главним повереником АСНС – Завод за 

уџбенике. 

 6. октобра   2020. године у Централи АСНС одржан је састанак Ранке 

Савић, председнице АСНС са главним повереником АСНС – ЈКП 

Топлана Ваљево. 

 9. октобра   2020. године у Централи АСНС одржан је састанак Ранке 

Савић, председнице АСНС са главним повереником АСНС – 

Републичког геодетског завода. 

 14. октобра   2020. године у Централи АСНС одржан је састанак Ранке 

Савић, председнице АСНС са главним повереником АСНС – Градски 

центар за социјални рад Београд. 

 3. новембра 2020. године у Централи АСНС одржан је састанак Ранке 

Савић, председнице АСНС са главним повереником АСНС – Галеника 

а.д. 

 4. новембра  2020. године у Централи АСНС одржан је састанак Ранке 

Савић, председнице АСНС са главним повереником АСНС – Хитна 

помоћ Београд. 

 6. новембра  2020. године у Централи АСНС одржан је састанак Ранке 

Савић, председнице АСНС са главним повереником АСНС – Застава 

ковачница а.д. 

 19. новембра  2020. године Ранка Савић, председница АСНС и Драган 

Миловановић, главни менаџер АСНС одржали су састанак са члановима  

Одбора повереника градског одбора Ваљево.  

 6. новембра  2020. године у Централи АСНС одржан је састанак Ранке 

Савић, председнице АСНС са главним повереником АСНС – Синдикат 

препород Србија карго.  
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 9. децембра 2020. године у Централи АСНС одржан је састанак Ранке 

Савић, председнице АСНС са главним повереником АСНС – Хитна 

помоћ Београд. 

 

2021. година 

 

 04. јанура 2021. године одржан састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС са 

представницима АСНС – Галеника а.д. 

 13. јануара 2021. године  у Министарству одбране РС одржан је састанак  

са темом -  унапређење сарадње и положаја запослених у наменској 

индустрији Србије. Испред Министарства одбране РС  учествовали су : 

госпођа Катарина Томашевић, помоћник министра за људске ресурсе, пк 

Златко Мишић, начелник Управе за кадрове, пк Јовица Узелац, начелник 

Одељења за заједничке послове СЉР, пк Вељко Петровић, представник 

сектора за Материјалне ресурсе,  пп Божидар Гојковић, представник 

Сектора за буџет и финасије, мј Драган Тодосијевић, из Одељења за 

заједничке послове СЉР и дс Људмила Вукадиновић, из Одељења за 

заједниче послове СЉР. Испред Асоцијације слободних и независних 

синдиката учествовали су: Ранке Савић, председнице АСНС, Мирослав 

Биберчић, главни повереник АСНС – ХК „Крушик“ а.д. Ваљево, 

Снежана Васиљевић, главни повереник АСНС – Застава орућје а.д. 

Крагујевац, Сања Антонијевић, члан Одбора повереника АСНС – 

Застава оружје а.д. Крагујевац, Иван Марсеновић, члан Одбора 

повереника АСНС – Прва петолетка Наменска Трстеник, Нешо Пузић, 

главни повереник АСНС – „Слобода“ Чачак, Милован Марковић, главни 

повереник АСНС – Ковачки центар Ваљево и Иван Радосављевић, 

главни повереник АСНС – Застава ковачница а.д. Крагујевац. 

 15 јануара 2021. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и  Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС са 

представницима АСНС – Delhaize Serbia. 

 02. фебруара 2021. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС, Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС и Симе 

Благојевића, потпредседника АСНС са темом -  положај запослених у 

комуналној делатности. 
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 04. фебруара  2021. године у Централи АСНС одржан је састанак Ранке 

Савић, председнице АСНС и Драгана Миловановића, главног менаџера 

АСНС са члановима Одбора повереника АСНС – ХК „Крушик“ .  

 09. фебруара  2021. године у Централи АСНС одржан је састанак Ранке 

Савић, председнице АСНС , Драгана Миловановића, главног менаџера 

АСНС и Милана Коларевића, потпредседника АСНС са 

представницима  АСНС – Синдиката Војске Србије. 

 15. марта 2021. године одржан је састанак са представницима АСНС – 

ЈКП Градско саобраћајно предузеће Нови Сад. На састанку су испред 

Централе АСНС учествовали:  Ранка Савић, председница АСНС , Симо 

Благојевић, потпредседник АСНС,  Драган Миловановић, главни 

менацер АСНС и Небојша Рајковић, генерални секретар АСНС.  

 15. марта 2021. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС са члановима 

Одбора повереника АСНС – ХК „Крушик“ Ваљево. 

 18. марта 2021. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС, Милана Коларевића потпредседника АСНС и Драгана 

Миловановића, главног менаџера АСНС са Главним повереником 

АСНС – Спортски центар Кикинда. 

 18. марта 2021. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС са 

представницима Градског повереништва АСНС Ваљево. 

 23. марта 2021. године одржан је сатанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС са Иваном 

Лазаревић, председником Форума младих АСНС и  представницима 

правосудне страже.  

 5. априла 2021. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и Милана Коларевића, потпредседника АСНС са Главним 

повереником АСНС – Републички фонд ПИО. 

 7 априла 2021. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС са одбором повереника АСНС – Градски центар за социјални 

рад у Београду. 

 8. априла 2021. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС, Симе Благојевића, потпредседника АСНС и Драгана 
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Миловановића, главног менаџера АСНС са Одбором повереника АСНС 

– ЈКП Градско саобраћајно предузеће Нови Сад. 

 14. априла 2021. године одржан састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС са Главним 

повереником АСНС- Аутотранспорт Костолац. 

 14. априла 2021. године одржан састанак Ранке Савић. председнице 

АСНС са Одбором повреника АСНС – КАРГО. 

 22. априла 2021. године одржан састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС са 

синдикатима АСНС у  сектору социјалне заштите. 

 23. априла 2021. године одржан састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС са Одбором 

повереника АСНС – ХК „Крушик“ Ваљево. 

 7. маја 2021. године одржан састанак Ранке Савић, председнице АСНС и 

Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС са групацијом АСНС – 

УИКС РС. 

 24. маја 2021. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС са адвокатом 

АСНС и Главним повереником АСНС – ПУ „Полетарац“ Стара Пазова. 

 1 јуна 2021. године одржан је састанак Небојше Рајковића, генералног 

секретара АСНС са главним повереником АСНС – ЈКП Младеновац. 

 1. јуна 2021. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС, Симе Благојевића, потпредседника АСНС и Драгана 

Миловановића, главног менаџера АСНС са Одбором повереника АСНС 

– ЈКП Градско саобраћајно предузеће Нови Сад. 

 4. јуна 2021. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице АСНС 

и Првослава Бркића, председника АСНС – Индустријског гранског 

синдиката са представнима Прве искре у Баричу 

- 9. јуна 2021. године у Министарству рударства и енергетике одржан је 

састанак проф др Зоране Михајловић, потпредседнице Владе РС и 

министарке рударства и енергетике са Ранком Савић, председницом 

АСНС, Драганом Миловановићен, главним менаџером АСНС, Перицом 

Мојовићем, главним повереником АСНС – Аутотранспорт Костолац, 

Адилом Мердовићем, пглавним повереником АСНС- ПД Прим д.о.о. 

Костолац, Гораном Јовановићем, главним повереником АСНС – ПД 
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„ТЕ-КО“ Костолац д.о.о. и Јовицом  Миловановићем, главним 

повереником АСНС – П.Д. ГЕОРАД Д.О.О. ДРМНО. Тема- Положај 

запослених у издвојеним предузећима ЕПС-а. 

 10. јуна 2021. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС са главним повереник АСНС – Дом здравља Свилајнац. 

 11. јуна 2021. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и Маје Јанковић, главне поверенице АСНС – Vinci Airports Serbia 

са директором Vinci Airports Serbia. 

 23. јуна 2021. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС са одбором повереника АСНС – Градски центар за социјални рад 

у Београду. 

 24. јуна 2021. године одржан је састана Ранке Савић, председнице АСНС 

са главним повереником АСНС – Синдикат правосудне страже 

Касационог суда.  

 15 јула 2021. године одржћан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС са Сашом Чолићем, потпредседником АСНС. 

 16. јула 2021. године одржан састанак Ранке Савић, председнице АСНС 

и Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС са синдикатима 

АСНС у  сектору социјалне заштите. 

 8. септембра 2021. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС са члановима 

Одбора повереника АСНС – ХК „Крушик“ Ваљево. 

 7. октобра 2021. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС са Гораном Дудуковићем, потпредседником АСНС. 

 21. октобра 2021. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС са Главним 

повереником АСНС – Застава ковачница. 

 18. новембра 2021. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и Маје Јанковић, главне поверенице АСНС – Vinci Airports Serbia 

са представницима Привредне коморе Француске. 

 25. новембра 2021. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС, Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС и Небојше 

Рајковића, генералног секретара АСНС са главним повереником АСНС 

– ЈКП Градско саобраћајно предузеће Нови Сад. 
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 26. новембра  2021. године одржан је састанак Ранке Савић, 

председнице АСНС и Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС 

са члановима Одбора повереника АСНС – ХК „Крушик“ Ваљево. 

 30. новембра 2021. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС и Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС са члановима 

Одбора повереника АСНС – Застава оружје.  

 13. децембра 2021. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС, Драгана Миловановића, главног менаџера АСНС и Небојше 

Рајковића, генералног секретара АСНС са синдикатима АСНС у  сектору 

социјалне заштите 

 13. децембра 2021. године у Министарству за рад, запошљавање, борачка 

и социјална питања одржан је састанак Проф. др Сандре Грујичић, в.д. 

помоћника министра са следећим представницима Асоцијације 

слободних и независних синдиката: Сашом Чолићем, потпредседником 

АСНС, Небојшом Рајковићем, генералним секретаром АСНС и Иваном 

Лазаревићем, председником АСНС – Гранског синдиката правосуђа.  

 14. децембра 2021. године у организацији Повереника за заштиту 

равноправности одржано је VII Национално такмичење у симулацији 

суђења „Осуди дискриминацију“ . Испред Асоцијације слободних и 

независних синдиката је као суткиња учествовала Ранка Савић, 

председница АСНС.  

 15. децембра 2021. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС са др Ивицом Лазовићем, директором Агенције за мирно 

решавање Радних спорова. 

 18. децембра 2021. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС са главним повереником АСНС – Градског центра за социјални 

рад у Београду. 

 30. децембра 2021. године одржан је састанак Драгана Миловановића, 

главног менаџера АСНС са главним повереником АСНС – Хитна помоћ 

Београд. 

 30. децембра 2021. године одржан је састанак Драгана Миловановића, 

главног менаџера АСНС са главним повереником АСНС – КАРГО. 

 

         2022. година 
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        . 20. јануара 2022. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС са    представницима синдиката АСНС- КБЦ Зверздара. 

 21. јануара 2022. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС са представницима синдиката АСНС- Застава оружје. 

 12. марта 2022. године одржан је састанак Ранке Савић, председнице 

АСНС са представницима синдиката АСНС- РТБ Бор.  

 23. марта одржан је састанак са помоћноком министра за рад ресор 

радних односа др. Сандром грујичић са генералним секретаром 

Небојшом Рајковић и председником АСНС- Грански синдикат 

правосуђа Иваном Лазаревићем. 

 31.марта 2022. године Ранка Савић, председница АСНС, Милан 

Коларевић, потпредседник АСНС, Драган Миловановић, главни 

менаџер АСНС и Небојша Рајковић, генерални секретар АСНС одржали 

су сатанак са синдикатима Градског одбора АСНС Крагујевац.  

Посебни састанци одржан су са члановима и члановима АСНС – 

Градска управа града Крагујевца и представницима  Градске управе 

града  Крагујевца. 

  8. априла од одржан је састанак  помоћнока министра за рад др. Биљане 

Зекавице  са генералним секретаром Небојшом Рајковић , Андријом 

Симовићем,       председником групације социјалне заштите и 

представницима Центра за социјални рад Ваљево. 

ЕДУКАЦИЈА 

Едукација и унапређење квалитета рада наших чланова један је од основних 

приоритета АСНС. У оквиру свог Синдикално образовног центра, АСНС 

континуирано образује синдикалне поверенике и чланове већ дуги низ година. На 

тај начин АСНС је обучила велики број повереника да адекватно заштите своје 

чланове, као и да буду равноправан партнер у процесу колективног преговарања 

са послодавцима и представницима власти. Поред едукације у оквиру 

Синдикално-образовног центра, повереници и чланови Одбора повереника у 

предузећима и установама учествовали су и на семинарима. 

Синдикална школа 
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У 2018. години Синдикална школа АСНС организована је 7. и 13 децембра а 

обрађене су следеће теме: 

- Организовање, значај и деловање синдиката у предузећима и установама; 

- Управљање средствима синдикалне чланарине и пословање синдикалних 

организација; 

- Организовање и вођење састанака и тимски рад у синдикату; 

- Упознавање са законима који се тичу синдиката, запослених, заштите на 

раду, заштите података; 

- Комуницирање синдикалних организација и њених представника; 

- Рад на друштвеним мрежама синдикалних организација и њених 

представника. 

Синдикалну школу су похађали главни повереници и чланови АСНС из следећих 

предузећа и установа:  

АСНС-Аутотранспорт Костолац, АСНС – Дуванска индустрија Ниш, АСНС-

Општинска управа општине Смедеревска Паланка, АСНС-Горење Ваљево, 

АСНС-ЈКП „Видрак“ Ваљево, АСНС-РТБ Бор, АСНС-Дом здравља Свилајнац, 

АСНС-Музеј савремене уметности Београд, АСНС-Центар за физичку културу 

„Језеро“ Кикинда, АСНС-Дом здравља Лазаревац, АСНС-ЈКП „Водовод“ 

Смедерево, АСНС-ФРА Чачак, АСНС-ЈКП „Горица“ Ниш и АСНС-Народно 

позориште Београд. 

У 2019. години у оквиру свог Синдикално образовног центра, АСНС је 

организовала Синдикалну школу 25. септембра и 2. октобра са истим темама као 

и 2018. године.   

Дводневно предавање похађали су главни повереници и чланови Одбора 

повереника из следећих синдикалних организовација АСНС:  

АСНС-ПУ “Радост” Нови Бановци, АСНС-ПУ “Полетарац” Стара Пазова, АСНС-

СРОЦ “Врачар”, АСНС-ЈКП “Водовод” Бор, АСНС-ЈКП “Топлана” Стара Пазова, 

АСНС-ЈКП “Водовод” Ваљево, АСНС-Топлификација Смедерево, АСНС-Дом 

здравља Пожаревац, АСНС-Градска управа града Крагујевца, АСНС-Општинска 

управа општине Шид, АСНС-ЈКП “Обједињена наплата” Ниш, АСНС-Delhaize 

Sebia, АСНС-Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, АСНС-Клинички 

центар Крагујевац, АСНС-Дом здравља “др Јован Јовановић Змај” Стара Пазова, 

АСНС-Ковачки центар Ваљево и АСНС-Застава оружје Крагујевац. 
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У 2020. години, у сарадњи са Институтом „Main Point”, организована су 

предавања 16. и 26. фебруара на тему „Јавни наступ – комуникација вештине и 

јавни говор“, а обрађене су следеће теме: 

- Принципи јавног наступа и дикција; 

- Структура излагања; 

- Практична вежба; 

- Технике дисања; 

- Невербална телесна комуникација – говор тела; 

- Борба са телом; 

- Симулација пратктичне вежбе. 

 

Током процеса обуке сваки полазник добио је одговоре на следећа питања: 

 како да глас и говор користимо на најефикаснији начин у свим видовима 

комуникације, 

 како да говор нашег тела делује сталожено и сугестивно, 

 како да оно што изговарамо звучи динамично и занимљиво и 

 ко сам ја као говорник. 

 

Процес рада је подразумевао интерактивна мини-предавања, заједничку анализу 

адекватних примера из праксе и аудио и видео вежбе и симулације. 

Обуку су похађали главни повереници АСНС из следећих предузећа и установа: 

АСНС-ПУ „Радост“ Нови Бановци, АСНС-ЈКП „Водовод“ Ваљево, АСНС-

Градска управа града Крагујевца, АСНС-ЈКП „Водовод“ Бор, АСНС-Delhaize 

Serbia, АСНС-Групације трговине, АСНС-Ковачки центар Ваљево, АСНС-

Меркатор, АСНС-Винци аеродром, АСНС-РТБ Бор, АСНС-Крушик Ваљево, 

АСНС-Спортски центар Кикинда, АСНС-ЈКП „Водовод“ Смедерево, АСНС-

Аутотранспорт Костолац, АСНС-Дом здравља „др Ђорђе Ковачевић“ Лазаревац, 

АСНС-ЈКП „Градска чистоћа“ Лајковац, АСНС-Градски центар за социјални рад 

Београд, АСНС-Институт за медицинско истраживање, АСНС-ПУ „Полетарац“ 

Стара Пазова и АСНС-Ваљевска пивара. 

 

У 2021. години, Синдикална школа је трајала четири дана – 08., 09., 15. и 16. јун.  

Полазницима су уручени сертификати о завршеном првом степену обуке. 

Обрађене су следеће теме: 
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1. Организовање, значај и деловање синдиката у предузећима и установама; 

2. Управљање средствима синдикалне чланарине и пословање синдикалних 

организација; 

3. Организовање и вођење састанака и тимски рад у синдикату; 

4. Упознавање са законима који се тичу синдиката, запослених, заштите на 

раду, заштите података; 

5. Комуницирање синдикалних организација и њених представника; 

6. Рад на друштвеним мрежама синдикалних организација и њених 

представника. 

Синдикалну школу су похађали главни повереници и чланови АСНС из следећих 

предузећа и установа:  

АСНС – Синдикат запослених у социјалној заштити Градског центра за социјални 

рад у Београду, АСНС – Синдикат запослених у социјалној заштити Дом за лица 

са оштећеним видом „Збрињавање“ Панчево, АСНС – Синдикат запослених у 

социјалној заштити Центар за социјални рад Колубара Ваљево, АСНС – Градска 

управа Ваљево, АСНС – Управа града Краљева, АСНС – Delhaize Serbia, АСНС – 

Синдикат правосудне страже Врховног касационог суда у Београду, АСНС – 

Синдикат правосудне страже Трећег основног суда у Београду, АСНС – Синдикат 

правосудне страже Привредног суда у Крагујевцу, АСНС – Синдикат правосудне 

страже Вишег суда у Зајечару, АСНС – Синдикат правосудне страже Основног 

суда у Зајечару, АСНС – Синдикат правосудне страже Вишег суда у Неготину, 

АСНС – Синдикат правосудне страже Основног суда у Кикинди, АСНС – 

Синдикат правосудне страже Основног суда у Руми, АСНС – Сидникат 

правосудне страже Основног суда у Пожеги, АСНС – Синдикат правосудне 

страже у Брусу, АСНС – ЕТШ „Вук Караџић“ Стара Пазова, АСНС – Ковачница 

а.д. Крагујевац, АСНС – Прва Петолетка Наменска Трстеник, АСНС – Запослених 

у Специјалној болници Сокобања, АСНС – Установа Спортски центар Бор, АСНС 

– Јавно градско саобраћајно предузећа Нови Сад, АСНС – Галеника а.д. Београд, 

АСНС – УФК „Валис“ Ваљево, Синдикат – АСНС Хитна помоћ Београд, АСНС 

– Синдикат препород Србија Карго, АСНС – РТБ Бор и АСНС – ЈКП Топлана 

Ваљево. 

Семинар 

2018. година 
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Од 14. до 19. фебруара 2018. године одржан је семинар у Прагу са темом „Улога 

и значај синдиката пре уласка у Европску унију“. Предавач је била госпођа Весна 

Млинарић из Синдиката металаца Хрватске – Индустријски синдикат. 

Учествовало је 34 главних повереника и чланова Одбора повереника у 

предузећима и установама – АСНС Хестил Смедерево, АСНС КБЦ Звездара, 

АСНС-Аутотранспорт Костолац, АСНС-ЈПКП Лазаревац, АСНС-Меркатор С, 

АСНС Х.К. „Крушик“ Ваљево, АСНС-Бамби Пожаревац, АСНС Дом здравља 

Пожаревац, АСНС-ЈКП „Водовод и канализација“ Стара Пазова, АСНС-ЈП 

„Чистоћа“ Стара Пазова и Општа болница Пожаревац.   

2019. година 

Од 28. до 31. марта 2019. године одржан је семинар у Врњачкој Бањи са темом 

„Јачање капацитета синдикалних организација АСНС и њених руководстава“. 

Током семинара обрађене су теме „Синдикат у новом времену“, „Изазови 

синдикалног организовања“ и „Слобода од страха“. Предавач је био проф. др 

Светозар Крстић. Учествовало је 40 главних повереника и чланова одбора 

повереника АСНС у предузећима и установама - АСНС Хестил Смедерево, АСНС 

КБЦ Звездара, АСНС-Аутотранспорт Костолац, АСНС-ЈПКП Лазаревац, АСНС 

Х.К. „Крушик“ Ваљево, АСНС-Бамби Пожаревац, АСНС-Филип Морис Нис, 

АСНС-ЈКП „Паркинг сервис“ Смедерево, АСНС-Зеленило Београд, АСНС-ИГП 

„Рад“, АСНС-Застава оружје Крагујевац и АСНС-ЈКП „Стандард“ Јагодина. 

Учесницима семинара су уручени сертификати Синдикално образовног центра 

АСНС. 

 

2021. година 

Представници АСНС учествовали су на дводневном семинару (17. и 18. јуна 

2021.) на тему „Родна перспектива у дизајнирању и праћењу јавних политика“ на 

Фрушкој Гори у организацији Фондације Центар за демократију. Циљ семинара, 

који је био намењен синдикатима, био је да се учесници и учеснице додатно 

оснаже за разумевање уродњавања јавних политика, као скупа стратешких 

приступа и процеса који служе за постизање родне равноправности. Испред 

АСНС учествовали су: Ана Хаџиегрић, правница у Централи АСНС, Сузана 

Јовановић из АСНС – Синдикат правосудне страже Врховног касационог суда у 

Београду, Радица Ненадовић из АСНС – Градска управа града Крагујевца, 

Андрија Симовић из АСНС – Синдикат запослених у социјалној заштити 
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Градског центра за социјални рад у Београду, Надан Микић из АСНС – КБЦ 

Звездара и Марко Трајковић из АСНС – Меркатор С. 

 

На семинару, који је одржан 14. и 15. октобра 2021. године на Фрушкој Гори на 

тему „Социјално-економска права и млада генерација“, у организацији 

Фондације Центар за демократију, учествовало је четири представника младих 

АСНС и то: Марко Пауновић из АСНС – Delhaize Serbia, Немања Вујић из 

АСНС – ХК „Крушик“ Ваљево, Радислав Благојевић и Катарина Јанковић из 

АСНС – Зеленило Београд. 

Трибина 

АСНС је 24. децембра 2018. године организовала  трибину под називом „Положај 

жена у мултинационалним компанијама“. 

На трибину су говориле: Бранкица Јанковић, повереница за заштиту 

равноправности, Татјана Јовановић, директорка за људске ресурсе и 

организационе културе за Југоисточну Европу „Philip Morris Internatinal“ и Ранка 

Савић, председница АСНС. 

У разговору са запосленим женама „Philip Morris Internatinal“ указано је на 

тренутну позију жена у бизнису, због чега је равноправност од битног значаја 

значаја за пословање а говорило се и о примерима добре праксе у 

мултинационалним компанијама.  

  

ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

АСНС у свом раду акценат ставља на бригу о основним елементарним животним 

потребама својих чланова. У том смислу чланска карта АСНС је постала лојалита 

картица путем које чланови АСНС остварују бројне погодности и попусте.  

 

У периоду између два Конгреса закључено је 17 уговора о пословној сарадњи 

којима су за чланове АСНС, под посебним условима, обезбеђене туристичке 

услуге, стоматолошке и офтамолошке услуге, снабдевање храном и лековима и 

спортском обућом и одећом. 

 

У том смислу, члановима АСНС је по повољнијим условима омогућена куповина 

у Бену апотекама, ИМ „Матијевић“, Интерспорту, добијање услуга у 

стоматолошкој ординацији Вуњак, офтамолошкој ординацији ОптиВизија... 
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Напомињемо да на основу чланске карте АСНС, своје картице преко којих 

чланови АСНС остварују попусте, издавали су Кнез Петрол и Бену апотеке. 

ФОНД СОЛИДАРНОСТИ 

Фонд солидарности, основан Одлуком Председништва АСНС ОД 11.08.2014 

године, постао је ослонац и сигурна помоћ члановима АСНС у овим тешким 

временима. Приказ обима промета средстава у Фонду солидарноасти-висина 

датих позајмица потврђује исправност оснивања. 

Сваке године је све више средстава у оптицају захваљујући повећању броја 

чланова. Висина чланарине /300 дин/ није промењена. 

Година  Одобрене позајмице  Повраћај чланарина 

2018  23.648.900 RSD   405.560 RSD 

2019  32.626.000 RSD   538.680 RSD 

2020  40.806.000 RSD   1.018.560 RSD 

2021  51.240.000 RSD   1.514.270 RSD 

 

Да би Фонд још успешније пословао потребна је већа ангажованост Главних 

повереника АСНС у предузећима и установама. Неопходно је свакодневно 

презентовати Члановима АСНС циљ формирања Фонда солидарности и 

погодности које пружа. 

ОСИГУРАЊЕ 

 

Унапређујући свој рад а у интересу чланова, Фонд солидарности АСНС је 

закључио Уговор о додатном здравственом осигурању са ‘’Generali osiguranje 

Srbija’’. Сви чланови Фонда солидарности АСНС осигурани су почев од 1. јануара 

2018. године, односно од дана учлањења у Фонд солидарности АСНС. 

На основу прегледа документације осигураника, чланова Фонда солидарности 

АСНС, од 87 пријава колико је предато од 2018. до 2021. године, позитивно је 

решено 47 захтева за које је укупно исплаћено 1.531.000,00 РСД. 40 захтева је 

одбијено по разним основама, док су 3 захтева из 2021. године у процедури.  

 

2018. година 

 

Предато је 5 захтева за пријаву штете, од којих је четири исплаћено у укупном 

износу од 125.500,00 динара. 



___Асоцијација слободних и независних синдиката 7. Конгрес__ 

 

Страна 73 
 

 

2019. година 

 

Предата је 21 пријава. Позитивно је решено 11 пријава за које је исплаћено укупно 

506.000,00 РСД. 

 

2020. година 

 

Предато је 25 пријава. Од тог броја исплаћено је 11 пријава у укупном износу од 

188.250,00 РСД. 

 

 

 

 

2021. година 

 

Од 36 пријава колико је предато, позитивно је решена 21 пријава у укупном 

износу од 711.250,00 РСД, док су 3 пријаве још увек у процедури због недостатка 

документације. 

  

СПОРТ И ПРЕВЕНЦИЈА 

 

Спортске активности одвијале су се кроз Радничко-спортске игре АСНС, турнире 

у малом фудбалу које су организовали поједини синдикати АСНС и учешћем 

екипа АСНС на познатим турнирима и лигама. 

Традиционалне спортске игре АСНС организоване су: XVI у Паралији, XVII у 

Ханиотију и XVIII у Ханиотију. 

2018. година 

XVI по реду спортске игре одржане су од 2. до 10. јуна у Паралији у Грчкој. 

Учешће је узело преко 150 чланова АСНС, а гости су били представници 

Синдиката металаца Хрватске – индустријски синдикат. 

Мушкарци су се такмичили у шест дисциплина, жене у четири, док је играње 

таблића било мешовито. Победник је била екипа АСНС – Крушик Ваљево. Друго 
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место је освојила екипа Београдског сајма, а треће АСНС – Хестил Смедерево. За 

фер плеј екипу проглашена је екипа АСНС – Меркатор. 

2019. година 

XVII по реду спортске игре одржане су од 8. до 14. јуна у грчком месту Ханиоти. 

Учешће је узело око 300 чланова АСНС који су се такмичили у 13 мушких, осам 

женских и једној мешовитој дисциплини. Учесници спортских игара били 

представници Синдиката металаца Хрватске – индустријски синдикат. 

Свеукупни победник је АСНС ЈКП „Водовод“ Ваљево. Друго место освојила је 

екипа АСНС Хестил Смедерево, а треће екипа АСНС Х.К. „Крушик“ Ваљево. За 

фер плеј екипу проглашена је екипа Београдског сајма.  

2021. година 

XVIII по реду спортске игре одржане од 11. до 19. септембра у Ханиотију у 

Грчкој. Мушкарци су се такмичили у 12 дисциплина, екипно и појединачно, 

жене у четири и мештовито у једној дисциплини. 

 

Учешће је узело око 150 чланова АСНС, а гости, као и претходних година, били 

су представници Синдиката металаца Хрватске – индустријски синдикат. 

 

Свеукупни победник је АСНС – Хестил Смедерево. Друго место освојила је 

екипа АСНС – Аутотранспорт Костолац, а треће АСНС ЈП „Чистоћа“ Стара 

Пазова. За фер плеј је проглашена екипа АСНС ЈП „Чистоћа“ Стара Пазова. 

 

САЈАМ 

Асоцијација слободних и независних синдиката у сарадњи са Новосадским 

сајмом, а у циљу промоције и презентације рада АСНС, представила се на 52. 

Међународном сајму туризма у Новом Саду, који је одржан од 3. до 5. октобра 

2019. године. 

Наступ АСНС на овом сајму наишао је на велику заинтересованост посетилаца, 

који су позитивно реаговали на присуство АСНС. 
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У оквиру штанда презентоване су све активности које АСНС предузима у циљу 

побољшања услова рада и живота запослених, а с’тим у вези организовано је 

више састанака са осталим учесницима на сајму као и посетиоцима. 

ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 

 

Асоцијација слободних и независних синдиката је у периоду извеђу два 

Конгреса направила изузетан медијски пробој и тако постала у односу на друге 

синдикалне централе веома битан чинилац у медијском извештавању о 

проблемима радника.   

Статистички подаци показују да су АСНС и председница АСНС Ранка Савић 

водећи у присутности у медијима кроз гостовања, изјаве о ставовима АСНС у 

вези са актуелним дешавањима на синдикалној, друштвеној и политичкој сцени 

Србије.  

Учешће председнице АСНС на телевизијама са националном френквенцијом и 

кабловским емитерима, кроз гостовања и изјаве, у периоду између два Конгреса, 

било је 379 пута и то:  

- ТВ Н1  

Емисије: Нови дан, Дан уживо, Н1 студио лајв и Дневник 

- ТВ ПРВА  

Емисије: Јутро са Јованом и Срђаном, Експлозив, 150 минута, Јутро, 

Јутро са Наташом и Вести; 

- ТВ ХЕПИ  

Телемастер, После ручка и Јутарњи програм 

- РТС  

Емисије: Дневник, Шта радите бре, Београдска хроника и Профил и 

профит 

- AL JAZEERA  

Емисије: Контрасти и Дневник; 

- ТВ О2 сада Б92 

Емисија: Вести; 

- РТВ ВОЈВОДИНА 

Емисија: Дневник 
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- ТВ ПИНК  

 Емисија: Национални дневник 

- ТВ НОВА С 

Емисије: Међу нама, Питајте Ђуру и NEWSMAX ADRIA DNEVNIK 

- ТВ К1 

Емисија: Уранак1 

- ТВ EURONEWS 

Емисија: EURONEWS DAN 

- ТВ КУРИР 

Емисија: Пулс Србије и Централни Дневник 

- ТВ ВЕСТИ (канал ТВ Пинк) 

Емисија: Вести 

- ТВ УНА 

Из наведеног се може закључити да је председница АСНС била гост или 

давала изјаве за све телевизије у Србији, а присутна је била и на ТВ 

Републике Српске где је емитован снимљен интервју о предлогу АСНС 

да недеља буде нерадна за запослене у трговини, као и о другим важним 

темама у вези са положајем радника у Србији. !!!!!!! 

 

Када говоримо о заступљености АСНС на тв станицама са националном 

френквенцијом и кабловским емитерима, истичемо и гостовања главног 

менаџера Драгана Миловановића у емисији „Међу нама“ ТВ Нова С, генералног 

секретара Небојше Рајковића у емисијама „150 минута“ ТВ Прва, „Међу нама“ 

ТВ Нова С, „Дан уживо“ и „Дневник“ ТВ Н1, Уранак ТВ К1 и „Енергија 

Спутњика“ (радио и Youtube канал портала Спутњик) и потпредседника АСНС-

Групације трговине Стефана Јовића у емисији „Јутарњи програм“ ТВ Хепи. 

Председница АСНС Ранка Савић била је саговорник новинара радио станица, 

штампаних медија и портала у вези са многим горућим питањима која се односе 

на положај радника. 

 

РАДИО СТАНИЦЕ И ПОДКАСТИ: DANAS.RS (Подкаст – Како се у Србији 

живи од просечне плате), РАДИО БЕОГРАД (Таласање), РАДИО СПУТЊАК 
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(Енегрија Спутњика), РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА (тема: Хоће ли на Балкану 

остати само пензионери) и НЕДЕЉНИК „ВРЕМЕ“ (Зумирање – специјал). 

 

ДНЕВНА ШТАМПА: Политика, Вечерње новости, Блиц, Данас, Франкфуртске 

вести, Курир, Нова економија, Ало и Нова. 

 

НЕДЕЉНИЦИ: НИН – Лични став под називом: Одговор Александру Вучићу 

ВАШИ ПРОЦЕНТИ СЕ НЕ ЈЕДУ 

 

ПОРТАЛИ: Glas Javnosti, youtube kanal GLAS INFO, nova.rs, rs.n1info.com, 

telegraf.rs, ekapija.com, bizlife.rs, 021.rs, voice.org.rs, danas.rs, blic.rs, kurir.rs, alo.rs, 

24sedam.rs, poslovi.infostud.com, novosti.rs, euronews.rs, politika.rs, 

rs.sputnjiknews.com, beta.rs, fonet.rs, tanjug.rs, b92.net. 

 

ВАЖНИЈИ НАСЛОВИ И ТЕМЕ: 

 

2018. година 

 

- Савић: Минут је до 12, доста нам је мотања каблова; 

- ПРЕДСЕДЕНИЦА АСНС: Најјефтинија радна снага у региону и даље 

основна развојна стратегија Владе Србије; 

- Немачки закон опустошиће Србију; 

- АСНС: Минимална зарада морала да се повећа за најмање 14%; 

- Двеста радних спорова старо деценију – каже Ранка Савић; 

- У Србији сваки 11 радник ради дуже од 48 сати у недељи; 

- Како праведније поделити помоћ сиромашнима: Социјалне карте 

спречиле би преваре; 

- Спор око новог Закона о штрајку: „Да побуне утихну“; 

- ЕПС сече струју сиромашнима, док губиташима и моћницима сија 

светло; 

- Радници туже газде због отказа, плата и мобинга; 

- Радници на лизинг морају добити већа права; 

- Да ли краће радно време даје бољи резултат; 

- Срби тону у беду; 

- Да се прва три дана боловање не плаћа: Може, али кад плата буде 1.000 

евра: Оштра полемика због лажних боловања. 

- Ко у Србији има бенифицирани радни стаж; 

http://www.euronews.rs/
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- Како да нас буде милион више: Дечији додатак за сву децу; 

- Грађанима шаљу извршитеље због једног рачуна, а приватници могу да 

дугују милионе у порезу; 

- Држава прашта сама себи, списак дужника за порески дуг; 

- Савић: За жене веома важна сигурност радних места. 

2019. година 

 

- Како да сачувамо квалитетан кадар у Србији: Веће плате брана одласку 

радника; 

- Ко је у праву, „остаје ли Србија без стручњака“? Неће преко ноћи плата 

1000 ЕУР, али минут је до 12; 

- Да ли незапослени треба да имају синдикат? 

- „Обећања о просечној плати од 500 ЕУР су бајке, док нам животи 

пролазе у преживљавању“; 

- Радници се не буне јер се плаше отказа; 

- Биро обрисао 225.695 грађана због немарности; 

- Опрез при одласку на боловање; 

- Празник рада у 21 веку: Непоћни и испрепадани; 

- Да ли је 65 година за пензионисање жена престрога граница; 

- Добар месар, непожељан председник синдиката; 

- Смањење незапослености у Србији је последица исељавања 

становништва; 

- Савић: Преговори о минималцу су игра, председник већ рекао колики ће 

да буде; 

- Пао у кому, добио отказ: Радник ЈКП „Чистоћа“ у Краљеву преминуо 

накод пада са трактора; 

- Милион људи у Србији са 350 ЕУР месечно или мање; 

- Краћа радна недеља да, али и мања плата: Послодавци негодују, а 

синдикати одговарају: „Што да не – Јавор је то урадио у време СФРЈ и 

сви су били срећни; 

- АСНС о забрани рада недељеом са министром трговине Расимом 

Љајићем; 

- Србија, земља јефтине радне снаге или добра адреса за инвестиције? 
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- Дискриминација на делу: Иницијатива Ане Брнабић да смањи порезе за 

повратнике из дијаспое је лоша порука домаћим радницима и вероватно 

неуставна; 

2020. година 

 

- Колико би требало да се ради после 40. године – истраживање каже три 

дана 

- Да ли ће и у трговинама у Србији бити забрањен рад недељом? 

- САВИЋ: Давати по 100 ЕУР неком ко је социјални случај и неком ко је 

милионер, није фер 

- Корона криза показала сву себичност и недостатке савременог друштва 

- Савић: Сигурна сам да ћемо у не тако далекој будућности имати 

социјалне немире 

- ДОЛАЗИ ТЕШКО ВРЕМЕ ЗА РАДНИКА Ранка Савић: "Корона нам је 

показала многе мањкавости система које хитно морају на ПОПРАВКУ" 

- Радници и овај 1.мај дочекују у страху од губитка посла 

- Савић: На јесен нас чекају откази, потребне нове мере владе 

- Председница АСНС: Држава ЗАКАСНИЛА са мерама, дијагноза 

привреде – ЛОША 

- Савић: Конора криза аргумент више за тражење забране рада недељом 

- Радници се жале на спровођење мера заштите у фирмама 

- Неприхватљив предлог владе о повећању минималца 

- Ко су "корона профитери" - Фирме траже од радника да врате уплаћен 

минималац, закон о раду се стално крши 

- Србија међу најсиромашнијима у Европи, а пандемија то може само да 

погорша 

- Препорука да заражени корона вирусом примају 100 одсто плату, 

пракса другачија 

- Приватизација шест великих предузећа. Ранка Савић: купопродајни 

уговор, коначно, мора да буде јаван и транспарентан 

- Кад корона уђе у фирму један запослени ради за двоје 

 

2021. година 

 

- Савић: Ко живи у сиромаштву и без запослења, губи достојанство и веру 

у државу 
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- АСНС: Вучић изјавом о нерадној недељи понизио раднике и синдикате 

- Од када је почела криза изазвана пандемијом коронавируса, без посла је 

остало десетине хиљада људи, тврди председница Асоцијације 

слободних и независних синдиката (АСНС) Ранка Савић  

- Савић: По Вучићу треба да се боримо за исто као и чикашки радници пре 

сто година 

- Нерадна недеља за Вучића циљ нерадника, за раднике цивилизацијско 

право 

- Савић (АСНС): Ако се настави овај темпо заражавања, неће имати ко да 

нам ради 

- АСНС на Дан социјалне правде: 350.000 на минималцу, милион пензија 

испод 25.000 РСД 

- Савић: Због масовног заражавања и мањка радника угрожени процеси 

производње 

- МИНИМАЛАЦ ОД 35.000 ДИНАРА ЈЕ ГОТОВА СТВАР! Ранка Савић 

из сидниката рада најавила оштру борбу у наредних 5 година 

- Ранка Савић о “ковид-последицама”: Лакше ћемо сазнати број ОТКАЗА 

у Немачкој, него овде 

- Ранка Савић: Држава да плати заостале зараде у Икарбусу 

- Где раде „срећни радници“ у Србији и да ли је могуће скраћење радне 

недеље? 

- „Док други уводе радну недељу од четири дана код нас се ради у 

пеленама“ 

- Вијетнам у зрењанинском Линглонгу: Ропство на наш и њихов начин 

- Савић и Гордић о резолуцији Европског парламента о Србији и 

Линглонгу 

- Савић сумња у наводе о платама, Жарковић сматра да подаци „не говоре 

довољно“ 

- Чеда Кокановић и Ранка Савић: Када адвокати кажу – не 

- Шта када са симптомима короне радници долазе на посао 

- Ранка Савић о вијетнамским радницима: Оваквих случајева биће све 

више 

- “Орочени рад” постао правило: У Србији радници 10 или 15 година “на 

одређено” 

- Смеју ли послодавци да праве спискове (не)вакцинисаних радника или 

да имунизацију услове отказом 
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АСНС је своје ставове и иницијативе о актуелним темама и обележавању 

значајних међународних датума износила и кроз саопштења за јавност, што је од 

стране медија добро пропраћено. 

- Рад недељом у Србији: АСНС непријатно изненађен изјавом Вучића 

- АСНС: Вучић штити крупни капитал 

- ДА ЛИ ИЗОЛАЦИЈА СМАЊУЈЕ ПЛАТУ ЗА 35 ОДСТО. АСНС у 

писму Влади: Радницима цела плата за време изолације и лечења 

- АСНС предлаже отварање посебног рачуна за помоћ здравственом 

систему и најугроженијим грађанима 

- АСНС тражи од свих синдиката да заштите раднике Јуре, али и све 

друге раднике у Србији 

- Предлог мера Асоцијације слободних и независних синдиката за период 

после укидања ванредног стања 

- АСНС тражи од премијерке увођење хитних мера за спречавање 

ширења епидемије у Србији 

- ЗАРАДА ТОКОМ КАРАНТИНА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ: АСНС предлаже - 

Самоизолација као боловање 

- АСНС: Запосленима у ковид болницама и ковид амбулантама признати 

стаж осигурања са увећаним трајањем од 50% 

- АСНС захтева тромесечни мораторијум на преговоре о минималној 

цени рада 

- АСНС: Радници у Србији су одавно заборавили шта значи 

достојанствен рад 

- АСНС поводом Светског дана борбе против сиромаштва - Социјално 

раслојавање основна одредница друштва 

- АСНС: Раднике и грађане очекују нови намети како би се покрио 

буџетски дефицит 

- ДАНАС ЈЕ ДАН ЉУДСКИХ ПРАВА. АСНС: "Услови за живот никада 

драматичнији" 

- АСНС тражи од Владе да повуче одлуку о повећању цене PCR 

тестирања 

- Економска анализа АСНС: У 2021. још озбиљнији проблеми 

- АСНС: У 2021. години раст БДП од 2,5 до три одсто 

- АСНС упозорава Владу: Спречите пљачку радника или покрећемо тужбе 

- АСНС: Здравствени радници који раде у ковид болницама треба да имају 

бенефицирани радни стаж 

- АСНС захтева од Владе да се предузму радње и спречи кршење Закона и 

Одлуке о висини минималне цене рада у Србији - Најављене тужбе 
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- Допис АСНС Вучићу: Променити изборни систем, средити бирачке 

спискове 

- АСНС: У Србији много сиромашних, социјалне разлике никад нису биле 

веће 

 

 

У периоду, од 2018. до 2021. годин, средства јавног информисања су 

извештавала и о штрајку у ЈКП „Горица“ Ниш, Републичком геодетском заводу, 

Горењу Ваљево, ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, ХК „Крушик“ 

Ваљево, о концесији Аеродрома Никола Тесла, као и о потписаним 

Колективним уговорима у Филип Морису и Горењу Ваљево. Добра медијска 

пропраћеност била је и приликом посете председнице АСНС синдикатима у 

предузећима и установама. 

На својим званичним интернет страницима – сајту, Фејсбуку и Инстаграму, 

АСНС је редовно објављивао видео материјал прилога и гостовања у емисијама 

тв станица, саопштења и иницијативе.  

 

ТЕХНИЧКА ПОДРШКА 

 

 - Редовно је ажуриран сајт АСНС,  и делимично измењен дизајн и део структуре 

сајта који је постао знатно прегледнији и лакши за проналажење потребних 

информација. Бекап сајта се редовно врши сваких 15-30 дана; 

 - Постављен је сигурносни SSL сертификат на сајт. SSL омогућава безбедну 

online комуникацију. SSL сертификат служи као акредитив, односно 

идентификациони документ, у online свету; 

- Сајт АСНС је у периоду од 2018. – 2021. године имао  167.543  посетилаца. 

-На страници  Youтbe, редовно су убацивани видео снимци са гостовања 

Председнице и осталих функционера и чланова АСНС; 

- Ажуриране су странице на Facebook-у  у оквиру бољег представљања АСНС. 

- Свакодневно су праћени изводи из банака, унос , штампање и  прослеђивање 

финансијској служби; 

- Свакодневно су уношене уплаћене  чланарине у базу АСНС; 

- Вођена је дневна евиденција Фонда солидарности, као и износ уплата 

позајмица чланова. 

   

 

 

У Београду, 5. маја .2022. године                                               Председник АСНС 
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  На основу члана 27. Статута АСНс Главни одбор АСНС на шестој седници 

донео је следећу  

 

                                                                      ОДЛУКУ 

 

1. Усваја се Финансијски извештај АСНС за период 2018.-2021.година. 

2. Предлаже се Финансијски извештај АСНС за период 2018.- 2021. година 

VII Конгресу на усвајање. 

3. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на електронској огласној 

табли АСНС. 

 

     Број:132/2022 

     У Београду, 5.маја 2022. године                                           председник АСНС 

                                                                                                             Ранка Савић 
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На основу члана 27. Статута АСНС Главни одбор АСНС је на седници одржаној  

дана 5. маја 2022. године донео следећу 

 

 

ОДЛУКУ 

о предлогу кандидата за Главни одбор АСНС 

 

 

1. Главни одбор АСНС предлаже VII Конгресу АСНС кандидате за чланове 

Главног одбора АСНС: 

 15 чланова Главног одбора АСНС по функцији: 

председник, 4 потпредседника, главни менаџер, генерални секретар, 5 

председника гранских синдиката, председник Форума жена и 

председник Форума младих и 

  55 чланова Главног одбора из редова гранских синдиката: 

               Двадесет чланова из АСНС-Индустријског гранског синдиката 

1. Владо Булајић 

2. Светлана Вранић 

3. Слађана Јовановић 

4. Горан Лукић 

5. Зоран Милосављевић 

6. Александар Јанковић 

7. Томислав Гаврић 

8. Снежана Васиљевић 

9. Сања Антонијевић 

10. Никола Тешић 
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11. Немања Вујић 

12. Ненад Ђурђевић 

13. Дејан Ђурђевић 

14. Наташа Милосављевић 

15. Микица Петровић 

16. Иван Цураковић 

17. Славица Иђита 

18. Стјепан Блажевић 

19. Саша Тодоровић 

20. Ненад Станковић 

                  Дванаест чланова из редова АСНС –Грански синдикат саобраћаја и 

комуналних делатности 

21. Перица Мојовић 

22. Славко Радукијевић 

23. Иван Јанковић 

24. Љубиша Мијић 

25. Владимир Андрић 

26. Весна Томић 

27. Марко Милојевић 

28. Немања Андрић 

29. Зоран Илић 

30. Драган Арсенијевић 

31. Срба Богдановић 

32. Зоран Милошевић 

 

            Шест чланова  из редова АСНС- АСНС - Гранског синдикат 

пољопривреде, дуванске индустрије, прехране, трговине и услуга смештаја 

и исхране 

 

33. Марко Пауновић 

34.  Небојша Стевић 
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35. Марко Трајковић 

36. Љубомир Павловић 

37.  Слободан Стевановић 

38. Данијела Вулетић 

                  Седам чланова из редова АСНС- Грански синдикат јавних служби  

     39.Горан Ђурић 

     40.Новица Петровић 

     41.Драган Јањић 

     42.Стеван Тодоров 

     43.Ивица Стојковић 

     44.Милан Станић 

     45.Мирко Буцало 

                 

         Осам чланова из редова  АСНС-Грански синдикат здравства и социјалне 

заштите  

     46.Андрија Симовић 

     47.Јован Самарџија 

     48.Мирослав Марковић 

     49.Радивоје Мирковић 

     50.Надан Микић 

    51.Митровић Владимир 

    52.Новковић Милош 

    53.Карамарковић Александар 

 

                      Два члана из редова АСНС- Грански синдикат правосуђа  

54.Сузана Јовановић 

55.Далибор Подунавац 
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- Ову Одлуку доставити VII Конгресу АСНС као предлог на усвајање. 

- Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на објављивања на 

електронској огласној табли АСНС. 

 

Број: 133/2022 

У Београду,5. маја 2022. године                                          Главни одбор АСНС 

        

 _____________________ 

                                                                                               Председник Ранка Савић 
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На основу члана 27. Статута АСНС Главни одбор АСНС је на седници одржаној  

дана 5. маја 2022 године донео следећу 

 

ОДЛУКУ 

о предлогу кандидата за чланове Надзорног одбора АСНС 

 

1 Главни одбор предлаже VII Конгресу АСНС кандидатe за чланове 

Надзорног одбора АСНС : 

 -     Небојшу Пауновића , АСНС – Концерна „Бамби Банат“; 

 Живка Васиљевића,   АСНС- Застава оружје Крагујевац;                          

  Радицу Ненадовић,   АСНС-Градска управа Града Крагујевца; 

 Весну Ћирковић,  АСНС – Зеленило Београд и 

 Милену Мратинковић АСНС – Специјална затворска болница. 

2 Ову Одлуку доставити VII Конгресу АСНС као предлог на усвајање. 

3 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на електронској огласној 

табли АСНС. 

 

Број: 134/2022 

У Београду, 5. маја 2022. године                                         Главни одбор АСНС 
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На основу члана 27. Статута АСНС Главни одбор АСНС је на седници одржаној 

дана 5. маја 2022. године донео следећу 

 

ОДЛУКУ 

о предлогу кандидата за чланове Статутарне комисије АСНС 

1. Главни одбор АСНС предлаже VII Конгресу АСНС кандидате за чланове 

Статутарне комисије АСНС : 

 Јасмину  Крстић, АСНС – Центар за социјални рад Ваљево; 

 Славицу Михаилова,  АСНС- Градска управа Града Крагујевца; 

 Џему Грацу, АСНС-ЈП за уређење грађевиснког земљишта Нови 

Пазар; 

 Фадиља Јашарија,АСНС-Независни синдикат Војводине специјална 

болница др Славољуб Бокаловић Вршац, и 

 Ану Хаџиегрић, АСНС–Стручна служба АСНС. 

 

2. Ову Одлуку доставити VII Конгресу АСНС као предлог на усвајање. 

3. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на електронској огласној 

табли АСНС. 

 

 

Број: 135/2022 

У Београду,5. маја 2022. године                                                Главни одбор АСНС 
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На основу члана 27. Статута АСНС Главни одбор АСНС је на седници одржаној  

дана 5. маја 2022. године донео следећу 

 

ОДЛУКУ 

о предлогу кандидата за председника АСНС, потпредседнике АСНС, 

главног менаџера АСНС и генералног секретара АСНС 

 

1. Главни одбор АСНС предлаже VII Конгресу АСНС кандидата за  

                  председника АСНС  Ранку Савић. 

2. Главни одбор АСНС предлаже VII Конгресу АСНС Предлог кандитате 

за потпредседнике АСНС : 

 Сашу Чолића; 

 Симу Благојевића; 

 Милана Коларевића и 

 Горана Дудуковића. 

3. Главни одбор АСНС предлаже VII Конгресу АСНС кандидата за 

главног менаџера АСНС Драгана Миловановића. 

4. Главни одбор АСНС предлаже VII Конгресу АСНС кандидата за 

генералног секретара АСНС  Небојшу Рајковића. 

Ову Oдлуку доставити VII Конгресу АСНС као предлог на усвајање. 

5. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на електронској огласној 

табли АСНС. 

 

Број: 136/2022 

У Београду, 5. маја 2022. године                                  Главни одбор АСНС 
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БЕЛЕШКЕ: 
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БЕЛЕШКЕ: 

 


