
 

  
ССИИННДДИИККААТТ  ЗЗААППООССЛЛЕЕННИИХХ  УУ  

ККООММУУННААЛЛННОО--ССТТААММББЕЕННООЈЈ  ДДЕЕЛЛААТТННООССТТИИ  ССРРББИИЈЈЕЕ  
         
 

ППРРИИССТТУУППННИИЦЦАА  ббрр..  __________________              
 
 

 Ја _____________________________________________  
добровољно приступам Синдикату запослених у комунално-
стамбеној делатности Србије учлањењем у синдикалну 
организацију у предузећу-установи  
 

................................................. У ....................... 

 
 Прихватам Статут, Правилник о материјално-
финансијском пословању и програмска документа Синдиката 
запослених у комунално-стамбеној делатности Србије. 
  
 Сагласан сам да служба за обрачун и исплату зарада у 
предузећу приликом обрачуна одбија од моје нето зараде 
синдикалну чланарину у износу од 1% и да је уплаћује на 
текуће рачуне корисника сходно Правилнику о материјално-
финансијском пословању Синдиката  запослених у комунално-
стамбеној делатности  Србије  и члану Статута Савеза 
самосталних синдиката Србије који регулише расподелу 
чланарине. 
 
 
______________________   _____________________________ 
         (место и датум)                         (потпис) 
 
тел. ___________________       
           
      _____________________________ 
                  (ЈМБГ) 
 



ППООЗЗИИВВААММОО  ВВААСС,,  
 

да останете-постанете члан синдикалне организације која делује у 
саставу Гранског синдиката – Синдиката запослених у комунално–
стамбеној делатности Србије. 
 

ЗЗ  АА  ШШ  ТТ  ОО!! 
Зато што смо ми нестраначка интересна организација радника 

која своме чланству пружа и обезбеђује: 
 

∗ остваривање и заштиту права запослених по основу рада; 
∗ колективно уговарање и заштиту цене рада; 
∗ остваривање заштите на раду и услова рада у складу са законом и 

колективним уговором; 
∗ превенцију радне инвалидности и рекреативни одмор; 
∗ коришћење средстава синдикалних фондова; 
∗ бесплатну правну помоћ; 
∗ информисање о вашим правима и обавезама и раду у синдикату; 
∗ радно-производне и спортске сусрете; 
∗ партнерску сарадњу са: нашим пословодствима, нашим оснивачима-

локалном самоуправом, власником имовине наших предузећа – Владом 
Србије, послодавачким удружењима и привредним коморама око 
преговарачке улоге о доследној примени колективног уговора и 
утврђене цене рада, статуса наше делатности и обезбеђивања услова 
за функционисање рада наших система, праведне и поштене власничке 
трансформације, радно-социјалног законодаства на нивоу земаља 
Европске заједнице и такво право на рад и живот од рада достојан 
сваког човека. 

∗ право да непосредно предлаже, бира и буде биран у органе синдиката; 
∗ захтева одговорност органа и носилаца функција и непосредно их 

опозива за неспровођење синдикалних ставова, одлука и захтева; 
. 

КК  АА  КК  ОО?? 
 Добровољно! 
 Тако што ћете попунити ову Приступницу преко свог синдикалног 

повереника и од њега сазнати све неопходне информације о својој 
организацији. 

 Тако што ћете редовно уплаћивати своју синдикалну чланарину 1% од нето 
своје остварене зараде, као и до сада, од чега  50% остаје вашој основној 
организацији синдиката, а других 50% уплаћује се вишим органима 
синдиката, и тиме стећи право на све видове заштите по основу рада које 
вам пружа синдикат. 

 
ММИИ  ССММОО  ВВААММ  РРЕЕККЛЛИИ  ИИССТТИИННУУ!!  

ВВААШШЕЕ  ЈЈЕЕ  ППРРААВВОО  ДДАА  ООДДААББЕЕРРЕЕТТЕЕ  ННААЈЈББООЉЉЕЕ!!  
 


	ПРИСТУПНИЦА бр. _________
	ПОЗИВАМО ВАС,

