
 

 
 

На основу члана 81. Статута Самосталног синдиката хемије и неметала Србије, 
а у складу са Одлуком Већа Савеза самосталних синдиката Србије од 04.06.2014. 
године, Републички одбор Самосталног синдиката хемије и неметала Србије, на 
седници одржаној 25. септембра 2014. године, донело је следећу  
 

О Д Л У К У 
О СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА У САМОСТАЛНОМ  
СИНДИКАТУ ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ 

 
1. Избори у Самосталном синдикату хемије и неметала Србије почињу 01. 

октобра 2014. године, а завршавају се одржавањем Четвртог конгреса 
Самосталног синдиката хемије и неметала Србије и Конститутивне седнице 
Републичког одбора Самосталног синдиката хемије и неметала Србије,  
најкасније до 30. априла 2015. године. 

 
2. Избори за носиоце функција и чланове органа у синдикалним  

организацијама које делују у  оквиру Самосталног синдиката хемије и 
неметала Србије почињу 01. октобра, а завршавају се најкасније до 31. 
децембра 2014. године, у складу са Статутом Самосталног синдиката хемије 
и неметала Србије, овом одлуком и одлоком Педседништва Самосталног 
синдиката хемије и неметала Србије. 

 
3. Избори за носиоце функција и чланове органа Самосталног синдиката 

хемије и неметала Србије на нивоу Републике (Републички одбор, 
Председништво, Конгрес, избор председника Самосталног синдиката хемије 
и неметала Србије, избор Статутарног и Надзорног одбора и секретара 
Самосталног синдиката хемије и неметала Сбије) забршавају се најкасније 
до 30. априла 2015. године, у складу са Статутом Самосталног синдиката 
хемије и неметала Србије, овом одлуком и одлоком Педседништва 
Самосталног синдиката хемије и неметала Србије. 

 
4. Избори за чланове органа и носиоце функција у синдикланим 

организацијама који су обављени пре  01. октобра 2014. године (у току 
трајања мандата 2009-2014. година), а којима није истекао мандат, као и у 
основним организацијама чија се предузећа налазе у реструктурирању и 
реорганизацији, до окончања тог процеса,  могу се признати као избори у 
овом изборном циклусу – под условом да су извршени у складу са Статутом 
Смосталног синдиката хемије и неметала Србије, а њихову верификацију 
извршиће Председништво Самосталног синдиката хемије и немтела Србије 
у сваком конкретном случају. 

 
5. Ову одлуку доставити синдикланим организацијама које делују у оквиру 

Самосталног синдиката хемије и неметала Србије и које су обавезне у 
складу са овом одлуком да донесу одговарајуће одлуке, спроведу изборе у 
складу са статутом Самосталног синдиката хемије и неметала Србије и 
одговарајући изборни материјала, након завршених избора, доставе 
Председнисштву Самосталног синдиката хемије и  неметала Србије ради 
њихове верификације. 

 
 
 
 
 

 


