
Образац “В“ 
- М Е М О Р А Н Д У М - 

(Синдиката) 
 

МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ 
 
ПРЕДМЕТ: Захтев за упис промене седишта синдикалне организације (код послодавца)  
 
 На основу члана 8. став 2. Правилника о упису синдиката у Регистар („Сл. 
Гласник РС“, бр. 50/2005 и 10/2010) подносим  
 

З А Х Т Е В 
 

1. За упис промене досадашњег седишта Синдикалне организације 
_____________________________________, у _____________, ул. _______________ 
                        (Назив)                                                           (Досадашње седиште, улица и број ) 
бр. ___, која је уписана у Регистар синдиката Решењем бр. _________________, од 
______________. године под редним бројем ____________ са новим седиштем у 
_____________, ул. __________________ бр. _______.  
 (Ново седиште, улица и број) 
 

2. Синдикална организација _________________________________________  
                                                                                    (Назив) 
припада Синдикату ______________________________________________________,  
                                                                                              (Назив синдиката) 
са седиштем у ______________________, бр. ______, основаном за територију 
Републике. 

3. Лице овлашћено за заступање и представљање Синдиката 
____________________________________________, у складу са чланом ___ Статута 
                                      (Назив синдиката) 
 ____________________________ је _______________________, председник. 
                                                                          (Име и презиме) 
  

Уз Захтев подносимо Одлуку о промени седишта са исказом о нивоу 
оснивања и броју чланова као и Статут синдиката у складу са чланом 5. тачка 2, 4. 
и 5. и чланом 8. став 3. и 4. Правилника о упису синдиката у Регистар. 

                                                        
ПРЕДСЕДНИК   

  
                                                                                                   __________________ 
                                                                                                             (Потпис)                                     



 
Образац “В1“ 

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
______________________________ 
                  (Назив)                                                                  
_______________  _____. 2012. године                

                                                                            
                     

На основу члана ___ Статута синдиката _______________________________ 
                                                                                 (Назив Синдиката) 

Синдикална организација ______________________________________ на састанку 
                                                                            (Назив) 
одржаном   _________  2012. године донела је 

 
ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ СЕДИШТА  СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 
 

1. Синдикална организација __________________________________________ 
                                                                                                       (Назив) 
која је уписана у Регистар синдиката, Решењем број ______________, од ______, 
под редним бројем ___________ са седиштем у ________________, ул. 
_________________________, бр. ___мења седиште у  ________________________, 
       (Досадашње седиште, улица и број)                                                     (Ново седиште, улица и број) 
  ул. ____________________, бр. _____.                                             

2. Синдикална организација _________________________________________  
                                                                                               (Назив) 
основана је код послодавца. 

3. Синдикална организација _________________________________________  
                                                                                               (Назив) 
на дан ________. 2012. године има _______  члана-ова на основу уредно попуњених 
и потписаних приступница.                                                                                 

4. Синдикалну организацију __________________________________________  
                                                                (Назив)          

заступа __________________________, председник. 
                   (Име и презиме) 

                                           ПРЕДСЕДНИК 
 
                                    ______________________ 

                                      (Потпис)                     


