СТАТУТ
СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
Члан 1.
Назив организације је: СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА у Београду
(у даљем тексту: Синдикат запослених).
Синдикат има својство правног лица у складу са законом. За заступање Синдикат у правним
и финасијско-књиговодтвеним пословима ангажују се стручна лица по уговору о делу или
паушално.
Синдикат користи печат округлог облика на којем се налази: лого Филозофског факултета у
средини печата, назив уз ивицу, кружно “Синдикат запослених Филозофског факултета,
Београд”.
Члан 2.
Синдикат запослених је добровољна организација запослених радника Филозофског
факултета.
Синдикат запослених је независтан од државне власти, послодавца, политичких партија и
организација.
Члан 3.
Синдикат запослених самостално обавља своју делатност на основу програмских и
статутарних докумената и одлука које усвајају његови органи.
Члан 4.
Циљеви и начела Синдиката запослених одређени су програмским и статутарним
документима и одлукама. Основни програмски циљеви и начела наведени су у посебном
прилогу и чине саставни део овог Статута.
У остварењу ових циљева Синдикат запослених користиће сва демократска, легитимна и
легална средства синдикалне борбе.
Члан 5.
Синдикат запослених заступа интересе свога чланства у областима:
- политике запошљавања и сигурности рада;
- радног и социјалног права;
- правне заштите;
- заштите на раду, заштите животне средине и радне средине;
- социјалног осигурања;
- политике унапређивања васпитања и образовања;

- политике усавршавања и специјализације;
- политике одговарајућих социјално-економских предуслова за несметано и квалитетно
обављање радног процеса.
Члан 6.
Органи Синдиката запослених су:
1. Скупштина Синдиката запослених
2. Извршни одбор Синдиката запослених
3. Надзорни одбор Синдиката запослених
Члан 7.
Скупштина је највиши орган Синдиката запослених.
Скупштина:
- усваја програмска и статутарна документа и њихове измене и допуне,
- утврђује опште правце синдикалне политике и деловања,
- утврђује платформе за преговарање,
- усваја завршни рачун,
- оцењује рад извршних органа,
- разматра извештај о раду Извршног одбора и извештај о раду Надзорног одбора,
- бира Извршни и Надзорни одбор.
Члан 8.
Скупштина ради по делегатском принципу. Одељења и радне једнице факултета именују
делегате као своје представнике у Скупштини.
Члан 9.
Редовна Скупштина се одржава једном годишње, а ванредна се сазива одлуком Извршног
одбора или Надзорног одбора.
Члан 10.
Извршни одбор Синдиката запослених:
- бира председника из својих редова;
- остварује програмску оријентацију и задатке између два заседања Скупштине;
- припрема и сазива Скупштину и доноси одлуку о броју делегата;
- заузима ставове и доноси одлуке по текућим синдикалним питањима као и питањима
организовања и деловања, подноси Скупштини извештај о раду;
- доноси одлуку о организацији и ступању у штајк;
- израђује и подноси извештај о раду и финансијски извештај;

- предлаже програм и план рада СЗФФ;
- утврђује предлог Статута и измена и допуна Статута;
- доноси одлуке о располагању средствима;
- утврђује основе финансијске и комерцијалне политике СЗФФ;
- доноси одлуке о организовању екскузија, културних и хуманитарних активности;
- адекватно и благовремено информише чланове СЗФФ;
- доноси Правилник о финансијском раду И расподели средстава синдикалног фонда;
- доноси друге одлуке у складу са овим Статутом;
- одлучује у форми одлука и закључака.
Члан 11.
Мандат члана Извршног одбора и председника траје 5 година, са могућношћу поновног
избора.
Члану Извршног одбора и председнику мандат може да престане и пре истека времена на
које је изабран и то оставком и опозивом.
Члан 12.
Надзорни одбор Синдиката запослених:
- надзире свеукупне делатности свих органа Синдиката запослених;
- подноси извештај о свом раду Скупштини Синдиката запослених.
Члан 13.
За доношење одлуке довољна је проста већина кворума одговарајућег органа Синдиката
запослених.
Члан 14.
Извори прихода Синдиката запослених су:
- чланарина;
-приходи од комерцијалних делатности, прилози и поклони донатора-симпатизера, средства
других синдиката Србије и др.
Члан 15.
Скупштина Синдиката запослених самостално уврђује висину чланарине. Чланарина се
уплаћује месечно.

ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТУ

Члан 16.
Запослени, на неодређено или одређено време, постаје члан Синдиката слободном вољом
и потписивањем приступнице.
Лице потписује приступницу која се чува у рачуноводству факултета ради потврде о
сагласности члана СЗФФ да се чланарина уплаћује путем административне забране.
Члан 17.
Члану Синдиката који је на боловању дужем од 60 дана, не наплаћује се синдикална
чланарина за време овог одсуства.
Члану синдиката који је на неплаћеном одсуству, обавеза плаћања чланарине мирује за
време трајања неплаћеног одсуства.
Члан 18.
Чланство у Синдикату мирује на лични захтев члана који је изабран на руководећи положај
или јавну функцију.
Члан 19.
Чланство у Синдикату престаје:
- услед природних узрока;
- иступањем из Синдиката;
- брисањем из евиденције и искључењем;
- престанком радног односа код послодавца (Филозофски факултет у Београду).
Престанком чланства и измирењем свих обавеза према Синдикату, престају сва права и
обавезе члана Синдиката.
Члан 20.
Основна права и дужности члана Синдиката су да:
- буде упознат са својим правима и обавезама, која произилазе из својства члана Синдиката;
- се придржава Статута и других општих аката и одлука Синдиката и правила своје
синдикалне организације;
- бира и буде биран за члана органа Синдиката;
- учествује и доприноси у раду и остваривању циљева и задатака Синдиката и своје
синдикалне организације;
- упућује своје предлоге, захтеве и примедбе органима Синдиката, уз уважавање усвојених
ставова и спровођење донетих одлука;

- информише и буде информисан о питањима од значаја за остваривање синдикалних
интереса чланова, активностима Синдиката и своје синдикалне организације, као и о другим
питањима у области високог образовања и студентског стандарда;
- указује на повреде општих аката Синдиката и своје синдикалне организације и захтева
предузимање мера;
- користи све погодности и привилегије чланства у Синдикату, настојећи да их проширује и
чинећи да исте буду доступне и осталима;
- плаћа чланарину и остварује сва права која из тога произилазе;
- предлаже и буде предложен за награде које додељује Синдикат;
- има и друга права и обавезе које произилазе из чланства у Синдикату.
Члан 21.
Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања на седници Извршног одбора Синдиката
запослених.

