
 
 

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА 

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ БЕОГРАДСКИХ УНИВЕРЗИТЕТА И ВИШИХ ШКОЛА 
Дечанска бр.14 , телефон   32 32 963 ,    faks  32 32 943     E mail : univerzitet@sindikat-beograda.org.yu  

 

 

Број:  

Београд, 06. 02.2009.год. 

Самостални синдикат високог и вишег образовања 

 и студентског стандарда Србије 

- Републички одбор- 

 

Градски одбор Синдиката београдских универзитета, на седници одржаној 

06. фебруара 2009. године донео је следеће  

 

                                                     ОДЛУКЕ 

 

1.  Седиште Самосталниг синдиката високог и  вишег образовања и 

студентског стандарда Србије пребацити на адресу - Београд , Дечанска 

број 14. 

Образложење: 

              Седиште Синдиката  у Новом Саду је привременог карактера и по постизању 

репрезентативности седиште ће се пререгистровати на Београд, улица Дечанска број 14.  

             Оснивач високошколских установа је Република Србија а постојећа 

министарстава са седиштем  у Београду. 

У циљу ефикаснијег договарања, планирања и спровођења акција заштите материјалног 

и социјалног положаја чланова синдиката и њиховог радно-правног и професионалног 

статуса, неопходност је, седиште Синдиката у Београду. 

Највећи број синдикалних организација високошколаских установа и 

студентског стандарда је у Београду чиме су створене и техничке претпоставке за 

променом седишта. 

               Београд, по географском положају, омогућује најбољу координацију свих 

универзитетских градова. 

 

             2. Предлоге измене и допуне Статута треба да даје Статутарни одбор 

Синдиката(члан 42) који доставља органима синдиката на разматрање. 

 

Образложење: 

              На органу Синдиката доноси се Одлука о изменама и допунама Статута; 

разлозима за измене и допуне, који чланови се мењају и рок за разматрање предлога 

измена.Члан 42 став 2 Статута и каже да“Статутарни одбор .....иницира и припрема 

предлог новог Статута као и измене и допуне постојећег“. 



 

 

               3. Променити назив Синдиката тако да гласи“ Самостални синдикат 

високог образовања и студентског стандарда Србије“ 

 

Образложење: 
Поред високог образовања, у саставу Самосталног синдиката високог и вишег 

образовања и студентског стандарда Србије  је и студентски стандард. 

Репрезентативност студентског стандарда постоји на нивоу Синдиката београдских 

универзитетаали, али није утврђена на нивоу Србије, за сада, јер ни један студентски 

центар у Србији, осим Београда,није у нашем, самосталном синдикату. 

Међутим, репрезентативност , односно не репрезентативност, није основ за брисање 

студентског стандарда из назива Синдиката. 

 

 

           4.  У складу са Правилима о упису у Регистар синдиката, у року од 15 дана 

од доношења одлуке Републичког одбора Синдиката, поднети захтев надлежном 

министарству за пререгистрацију односно промену назива и седишта Синдиката. 

 

      

 

 

                                                                                                  Председник 

                                                                                        

 

                                                                                         Јасмина Градојевић 


