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ПРЕДСЕДНИЦИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
  
Поштоване колегинице  и колеге,  
  
 Због учесталих питања и недоумица у вези избора председника 

синдикалних организација и синдикалног руководства, ОБАВЕШТАВАМО ВАС 

о следећем: 
 
 У складу са Статутом Савеза самосталних синдиката Србије (члан 65. и 

66) и Статутом САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И 

ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ (члан 47) мандатни период председника или члана 
синдикалног руководства траје пет година односно, од 2015. до 2020. године. 

Одлуком Већа Савеза самосталних синдиката Србије и нашег Репбличког 

одбора, крајем 2019. биће расписани избори за наредни мандатни период. 

 
 Мандат новоизабраног председника или члана синдикалног руководства 

траје до истека овог мандантног периода односно, важи до расписивања 

следећих избора крајем 2019. године.  

 
Извод из Статута Савеза самосталних синдиката Србије – текст у целости се накази на 

сајту Савеза самосталних синдиката Србије: 

„Члан 65. 

Мандат чланова органа и носиоца функција у Савезу самосталних синдиката Србије, самосталним 
синдикатима Србије, савезима самосталних синдиката на територији и синдикалним организацијама траје пет 
година и може се поновити. 

Престанак мандата утврђује се одлуком о расписивању избора. 
У случају престанка чланства у органу и функције, из става 1. овог члана, у току мандата, 

новоизабранима члановима органа и носиоцима функције мандат траје до редовних избора. 
  

Члан 66. 
Избори у синдикалним организацијама и за чланове органе и носиоце функција у самосталним 

синдикатима Србије, савезима самосталних синдиката на територији и Савезу самосталних синдиката Србије 
обављају се сваке пете године на основу одлуке Већа Савеза самосталних синдиката Србије. 

Изузетно, избори се могу обавити и у току трајања мандата уколико је то неопходан услов за рад 
организација и органа из става 1. овог члана.“ 
 

 С поштовањем,    

         

       Председница 

 

             Љиљана Киковић 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  ЗА  ОГЛАСНУ  ТАБЛУ. 
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