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На основу члана 7. став 3, а у вези члана 10. Правилника о упису синдиката
у регистар ("Службени гласник РС", бр. 50/05 и 10/10), по захтеву Струковног
удружења такси-предузетника Београда СИТАБ, Београд, ул. Мурска бр. 14, у
поступку брисања синдиката из Регистара, државни секретар Министарствa рада и
социјалне политике по овлашћењу министра број: 021-02-31/2008-05 од 18.07.2008.
године, доноси:
РЕШЕЊЕ
Одбија се захтев Струковног удружења такси-предузетника Београда
СИТАБ за брисање из Регистра Синдиката такси возача и аутопревозника
«Независност», са седиштем у Београду, Нушићева 4/V, који је уписан у Регистар
уверењем Министарства за рад, борачка и социјална питања број 110-00- 574/199602 од 12.07.1996. године, под редним бројем 12354, као неоснован.
Образложење
Струковно удружење такси-предузетника Београда СИТАБ поднело је
захтев за брисање из Регистра Синдиката такси возача и аутопревозника
«Независност» наводећи као разлог за брисање да је упис синдиката извршен на
основу нетачних података јер синдикат чије брисање се захтева није организација
запослених, већ послодаваца.
Увидом у списе предмета утврђено је да је Синдикат такси возача и
аутопревозника «Независност» уписан у регистар синдиката решењем
Министарста за рад, борачка и социјална питања број 110-00- 574/1996-02 од
12.07.1996. године; да је захтев за упис поднет од стране Уједињених гранских
синдиката «Независност»; да је уз захтев достављена одлука оснивачке скупштине
о оснивању Синдиката такси возача и аутопревозника «Независност” која садржи
изјаву да је тај синдикат у саставу Уједињених гранских синдиката «Независност».
Поред тога достављена је изјава да је број чланова синдиката у моменту
подношења пријаве 20, као и овлашћење за подношење захтева за упис синдиката у
регистар.
Чланом 4. и 5. тада важећег Правилника о упису синдикалних организација
у регистар («Службени гласник РС» бр. 50/95) било је предвиђено да се пријава за
упис у регистар подноси на прописаном обрасцу, а да се уз пријаву подноси акт о
оснивању синдиката и овлашћење за подношење пријаве. Према томе потврда о
радном односу чланова синдиката није била прописана као обавезна документација
за упис у регистар синдиката. Правилником о упису синдикалних организација у
регистар («Службени гласник РС», бр. 6/97, 33/97, 49/00, 18/01, 64/04) који је
ступио на снагу 20.02.1997. године било је прописано у члану 4. став 3. да се
овлашћеним лицем за подношење захтева за упис синдиката у регистар, за
синдикате организоване код послодавца, сматра лице које у радном је односу код
тог послодавца.
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Поводом навода изнетих у захтеву за брисање изјаснио се Синдикат такси
возача и аутопревозника «Независност» који наводи да у свом чланству имају и
лица која су радном односу код послодавца и за та лица достављају потврде
послодаваца да су у радном односу, као и потврде о поднетој пријави на обавезно
социјално осигурање.
Увидом у Статут Синдиката такси возача и аутопревозника «Независност»
утврђено је да је чланом 12. предвиђено да члан Синдиката може постати сваки
запослени у делатностима побројаним у члану 3. овог Статута. Чланом 3. Статута је
предвиђено да Синдикат обухвата такси возаче и аутопревознике. Законом о раду
није прописан услов у погледу минималног броја чланова које синдикат треба да
има у свом чланству, нити је то прописано Статутом Синдиката такси возача и
аутопревозника «Независност».
Имајући у виду наведено, утврђено је да Синдикат такси возача и
аутопревозника «Независност» у свом чланству има лица која су у радном односу
код послодавца и да упис синдиката у регистар није извршен на основу нетачних
података.
Због наведеног одлучено је као у диспозитиву овог решења.
Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном
поступку и против њега жалба није допуштена, али се може покренути управни
спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана пријема решења
Министарство рада и социјалне политике
Број: 110-00-574/1996-02
У Београду, 25.11.2010. године

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Снежана Лакићевић
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Република Србија
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ
ПОЛИТИКЕ
Сектор за рад
Број: 011-00- 872/2010-02
Датум: 25.11.2010. године
Београд, Немањина 22-26
СТРУКОВНО УДРУЖЕЊЕ ТАКСИ-ПРЕДУЗЕТНИКА БЕОГРАДА СИТАБ
БЕОГРАД
Мурска бр. 14
Поводом вашег захтева број 143-21 од 28.09.2010. године, дајемо следеће
мишљење:
Чланом 6. Закона о раду («Службени гласник РС» бр. 24/05, 61/05 и 54/09)
предвиђено је да је синдикат самостална, демократска и независна организација
запослених у коју се они добровољно удружују ради заступања, представљања,
унапређења и заштите својих професионалних, радних, економских, социјалних,
културних и других појединачних и колективних интереса.
Запослени, у смислу члана 5. Закона о раду, јесте физичко лице које је у
радном односу код послодавца.
Према томе, физичка лица која нису у радном односу код послодавца и
немају статус запослених у смислу Закона о раду, не могу оснивати синдикат,
али се могу удруживати у складу са прописима о удружењима и по том основу
остваривати своје професионалне или друге интересе.
Када је реч о синдикалном организовању у делатности такси-превоза,
указујемо на следеће:
Чланом 36. Закона о превозу у друмском саобраћају («Службени гласник
РС» бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06) предвиђено је да општина, односно град
може прописати ближе услове за обављање ауто-такси превоза. У складу са чланом
3. Одлуке о ауто-такси превозу («Службени лист града Београда» бр. 29/05) донете
од стране Скупштине града Београда предвиђено је да такси превоз могу обављати
предузетници и правна лица, а исте одредбе садрже и одлуке донете од стране
надлежних органа других општина.
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Према томе, када је реч о синдикату такси превозника, треба правити
разлику да ли ове послове обављају предузетници или правна лица. Ако синдикат
организују запослени код такси превозника који имају својство правног лица,
неспорно да ти запослени могу основати синдикат.
Међутим, у пракси се дешава да се поред запослених који су чланови
синдиката, у синдикате учлањују и друга лица која немају статус запослених (нпр.
запослени који су у радном спору због отказа уговора о раду, лица која су
остварила право на пензију, «почасни» чланови и сл.), а то је понекад предвиђено и
општим актима синдиката.
С обзиром да Законом о раду број чланова синдиката није предвиђен као
услов за оснивање синдиката, мишљења смо да на упис у регистар синдиката који у
свом чланству има запослене, не утиче чињеница да се том синдикату придружују
и друга лица која немају статус запослених, па се по том основу не може одбити
захтев за упис или брисати синдикат из регистра. Питање њиховог чланства у
синдикату може бити предмет других поступака као што је поступак искључења из
синдиката, поступак за остваривање права по основу рада с позивом на синдикално
чланство и сл. Такође, иако то није предвиђено Законом, могуће је општим актом
синдиката прописати као услов за оснивање синдиката одређен број чланова у ком
случају лица која нису у радном односу се не могу рачунати приликом утврђивања
испуњености услова за оснивање синдиката. Поред тога, ова лица се не могу
рачунати приликом утврђивања репрезентативности синдиката у складу са
Законом.
Чланом 55. Устава Републике Србије, поред осталог, јемчи се слобода
синдикалног и сваког другог удруживања. С тим у вези, а имајући у виду да такси
превоз могу обављати и предузетници и правна лица, сматрамо да и предузетници
и запослени код правних лица, па и сама правна лица која обављају ову делатности,
имају право на удруживање ради остваривања или унапређивања својих интереса,
без обзира да ли су основани и уписани у регистар као синдикат и удружење
послодаваца, у складу са Законом о раду или удружење у складу са Законом о
удружењима.
ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Снежана Лакићевић
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