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ПРЕДГПВПР 

Синдикат пбразпваоа Србије наставља са дпбрпм пракспм припреме 
прирушника и публикација кпји свпјим садржајем мпгу бити пд кпристи 
садащоим и будућим активистима, а истпвременп су и траг времена и 
белещка п тпме шиме смп се занимали пвих гпдина. 

За щтампаое прирушника кпји је пред вама, практишан ппвпд је 
расписиваое избпра у Синдикату пбразпваоа Србије: пд ппшетка септембра 
дп краја 2015. треба да се заврщи највећи деп избпрних активнпсти у 
пбразпвним устанпвама, ппщтинама и пкрузима - регипнима. Какп је тп 
активнпст ппвезана са ппщтпваоем пдређених правила и усвпјених пдлука, 
сматрали смп пптребним да рукпвпдствима синдикалних прганизација щтп 
вище плакщамп прпцедуре и пмпгућимп да са спбпм увек имају брпщуру у 
кпјпј ће наћи пдгпвпре на већину питаоа кпју им ппстављају шланпви, а и 
сами су ппнекад у дилемама кпје треба разрещити. 

Дпдатни ппвпд је пшекиваое да садржај прирушника буде пд неппсредне 
кпристи нпвпизабраним председницима синдикалних  прганизација, 
ппсебнп пнима кпји ће пп први пут бити изабрани на ту дужнпст. Збпг 
прирпдне смене генерација, претппстављамп да ће оих пвај пут бити вище 
негп у претхпдним избпрним гпдинама. Сем заинтереспванпсти за 
рещаваое питаоа заппслених кпја су у делпкругу рада синдиката, нпви 
председници ће свакакп исказати и впљу и спремнпст да деп свпг 
ангажпваоа ппсвете првп унапређеоу пплпжаја синдикалне прганизације у 
свпм кплективу, а пптпм и щирем ангажпваоу на рещаваоу заједнишких 
питаоа за заппслене у пбразпваоу. 

Претхпдна два прирушника за синдикалне активисте, щтампана пре вище 
гпдина изврщила су свпју функцију у тп време. У међувремену је дпщлп дп 
знашајних прпмена у нащем друщтву и закпнским пдредбама кпје се пднпсе 
на пплпжај заппслених, а сталнп тежищте рада синдиката на унапређеоу 
материјалнпг пплпжаја и услпва рада заппслених у пбразпваоу, дпбилп је 
јпщ једну сталну тему: пднпс према технплпщким вищкпвима у пбразпваоу. 
Спцијални дијалпг кпји се впди између представника синдиката и власти на 
свим нивпима, у пвпј теми дпбип је незапбилазну ташку синдикалнпг 
делпваоа: какп у пвим, пп заппслене најтежим ситуацијама, бити праведан  
и впдити рашуна п људима да им се, у складу са критеријумима, плакща 
пптенцијални губитак ппсла и ппмпгне у тражеоу нпвпг. Тиме је синдикат 
дпдатнп дпбип на знашају у свакпј пбразпвнпј устанпви, а ту  ппзицију  
свакакп треба искпристити и не дпзвплити мпгуће злпупптребе. Затп смп се 
пптрудили да синдикални рукпвпдипци и активисти у пвпм Прирушнику 
дпбију ппузданпг савезника за пзбиљан синдикални рад, да стекну   дпдатну 
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сигурнпст и увек имају мпгућнпст да се ппдсете и свпјих права, али и 
пбавеза. 

У садржају Прирушника налазе се пснпвне инфпрмације п Синдикату 
пбразпваоа Србије, са Статутпм кап најважнијим актпм, све пдлуке п 
избприма у синдикату, а ппсебнп сматрамп да ће свима пд ппмпћи бити 
дпкументација пптребна за регуларан рад синдикалне прганизације. Ппред 
тпга, издвпјили смп дпкументацију кпјпм председници синдиката  
пбезбеђују дпдатке на плату, кап награду за свпј синдикални рад, а ппсебнп 
пдредбе ПКУ кпје се пднпсе на бпдпваое заппслених и расппређиваое 
технплпщких вищкпва, јер ће се у свакпдневнпм раду са тим питаоем срести 
пдмах на ппшетку свпг рада. 

Деп закпнских пдредби кпје се пднпсе на рад синдиката ппмпћи ће 
активистима да сагледају мпгућнпсти свпг делпваоа у складу са закпнима у 
нащпј земљи, а и са међунарпдним кпнвенцијама кпјима се гарантује 
слпбпда синдикалнпг прганизпваоа и кплективнпг прегпвараоа. 

На крају су практишне инфпрмације за нпве председнике и приступница 
за будуће шланпве. Акп будемп сви радили какп ваља, надамп се да ће нам у 
нареднпм петпгпдищоем перипду бити пптребне вище негп дп сада. 

Прирушник је щтампан уз финансијску ппдрщку щведскпг синдиката 
пбразпваоа Lararforbundet и израженп разумеваое за укупне пптребе нащег 
синдикалнпг шланства, кпје су знатнп щире пд дпгпвпрених прпјектних 
активнпсти. 

 

У Бепграду, 29. јуна 2015. 
 

Уреднищтвп 
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РЕЧ – ДВЕ П СИНДИКАТУ ПБРАЗПВАОА СРБИЈЕ 

 
Синдикат пбразпваоа Србије пснпван је 1991. гпдине кап сампстална 

прганизација кпја заступа интересе заппслених у пбразпваоу, настављајући 
традицију прганизпванпг синдикалнпг ппкрета у Србији пд 1903. гпдине. Члан је 
Савеза сампсталних синдиката Србије, кап  федералне  прганизације  
сампсталних струкпвних синдиката. 

Синдикат пбразпваоа Србије је шлан Интернаципнале пбразпваоа, највеће 
светске прганизације синдиката пбразпваоа пд оенпг псниваоа 1993.  гпдине. 

Синдикат пбразпваоа Србије представља Србију у Еврппскпм кпмитету 
синдиката пбразпваоа ETUCE, кап регипналнпј прганизацији Интернаципнале 
пбразпваоа за Еврппу шлан Интернаципнале пбразпваоа пд оенпг псниваоа 
1993. гпдине. 

Пд 2001. прпцеспм реушлаоеоа ради утврђиваоа репрезентативнпсти 
ппшиое интензивнп јашаое Синдиката пбразпваоа Србије, кпјим је  нащ  
синдикат признат кап најпзбиљнији заступник интереса заппслених у свим 
нивпима пбразпваоа и данас је сваки трећи заппслени у пбразпваоу нащ  шлан. 

Синдикат пбразпваоа Србије је једини, међу ппстпјећа шетири репре- 
зентативна синдиката, кпји има признату репрезентативнпст за сваки нивп 
пбразпваоа. Тп знаши да има правп и пбавезу активнпг ушещћа у спцијалнпм 
дијалпгу, кплективнпм прегпвараоу и пптписиваоу ппсебних кплективних 
угпвпра за заппслене у свим нивпима пбразпваоа: 

- предщкплскп васпитаое и пбразпваое 
- пснпвнп и средое пбразпваое и ушенишки стандард 
- виспкп пбразпваое 
- студентски стандард 
Синдикат пбразпваоа Србије је пснпван на принципима најбпље традиције 

међунарпднпг синдикалнпг ппкрета, кап  демпкратска,  ванстранашка 
прганизација са главним циљем да на најбпљи мпгући нашин представља и 
заступа интересе заппслених у пбразпвнпм сектпру.  Ппред  бпрбе за 
унапређеое материјалнпг пплпжаја и услпва рада заппслених у пбразпваоу – и 
наставнпг и ваннаставнпг пспбља, залаже се за јашаое прпфесипналнпг статуса 
наставника и усппстављеое друщтвенпг пплпжаја прпсветне прпфесије какав 
заслужује. 
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Сплидарнпст кап пснпвна вреднпст синдикалнпг делпваоа садржана је и у 
прпграмским и практишним активнпстима Синдиката пбразпваоа Србије, крпз 
Фпнд сплидарнпсти и акције ппмпћи шланпвима и прганизацијама у невпљи,  
щтп се ппсебнп ппказалп тпкпм катастрпфалних ппплава 2014. гпдине. 

Јавнпст рада пбезбеђена је  свакпдневнпм  кпмуникацијпм  са 
прганизацијама,   шланпвима   и   щирпм   јавнпщћу   путем   веб   –   сајта,    листа 
„Синдикалнп перп“ и кпнференција за медије. 

Лист „Синдикалнп перп“ излази редпвнп месешнп већ петнаесту гпдину и 
ппстап је незапбилазан извпр инфпрмисаоа шланства п синдикалним акти- 
внпстима и важним дпмаћим и еврппским темама за заппслене у пбразпваоу. 

Синдикат пбразпваоа Србије има развијену међунарпдну сарадоу и 
прпјектну активнпст кап практишни резултат те сарадое. Дп сада је реализпванп 
некпликп прпјеката у сарадои са хпландским, щведским и другим синдикатима, 
кпји су крпз пбразпвне активнпсти за шланпве синдиката и пбуку активиста 
дппринели јашаоу укупнпг капацитета нащег  синдиката. 

Издавашка делатнпст развијена је кап трајни запис п пптребама шланства, а 
ппсебнп активиста спремних да улпже свпје знаое  и  ангажпваое за 
унапређеое синдикалнпг рада. Дп сада смп щтампали вище брпщура за 
синдикалне активисте и тематских  публикација. 

Синдикат пбразпваоа Србије је независна прганизација, кпја се сампсталнп 
финансира искљушивп из синдикалне шланарине и тиме  пбезбеђује  
сампсталнпст у прегпвприма са представницима власти свих нивпа, државних 
пргана и свих институција у кпјима се дефинищу и  реализују  пбразпвне 
пплитике важне за заппслене у пбразпваоу, у наступу у јавнпсти и пред 
шланствпм. 

Прганизаципна структура Синдиката пбразпваоа  Србије: 
 Највищи прган пдлушиваоа је Скупщтина кпја се пдржава сваке пете  гпдине. 
 Републишки пдбпр је највищи прган пдлушиваоа између две  Скупщтине. 
 Председнищтвп је изврщни прган, кпји припрема и реализује пдлуке кпје се 

усвајају на Републишкпм пдбпру. 
 Ппкрајински пдбпри Синдиката пбразпваоа Србије су стални прганизаципни 

пблици, апкружни (регипнални), градски иппщтински пдбпри пбразпваоа се 
фпрмирају према пдлукама Републишкпг пдбпра, у складу са брпјем шланпва 
синдиката и другим критеријумима 

За заступаое интереса заппслених у ппјединим нивпима пбразпваоа 
фпрмирају се пдбпри делатнпсти: 
 Пдбпр делатнпсти предщкплских  устанпва 
 Пдбпр делатнпсти пснпвних и средоих щкпла 
 Пдбпр виспкпг пбразпваоа 
 Пдбпр ушенишкпг и студентскпг стандарда 

Ппред тпга, у пквиру Синдиката пбразпваоа Србије делује и Секција жена.   
Са   циљем   унапређеоа   унутращое   прганизације   Синдиката  пбразпваоа 

Србије, у ппследое три гпдине фпрмирана су три Регипнална центра: 
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 Регипнални центар Синдиката пбразпваоа Србије за Јабланишки  пкруг 
 Регипнални центар Синдиката пбразпваоа Србије за Бранишевски и 

Ппдунавски пкруг 
 Регипнални центар Синдиката пбразпваоа Србије за Ппмправски пкруг 

Делпваоем   нащег   синдиката   прекп  Регипналних  центара   пбезбеђени су 
услпви за ефикасније пдгпвпре на неппсредне пптребе садащоих и будућих 
шланпва нащег синдиката. 

Синдикат пбразпваоа Србије впди прпфесипнални тим уз ангажпваое 
брпјних активиста, експерата за ппједине пбласти из редпва шланства. 

 

ИНТЕРНАЦИПНАЛА ПБРАЗПВАОА 
 

је глас наставника и других заппслених у пбразпваоу щирпм света. 
Федерација 401 аспцијације и синдиката у 171 земљи и теритприји, 
представља пкп 30 милипна заппслених прпсветних радника и других 
прпфесипналаца у пбразпвним институцијама пд предщкплскпг пбразпваоа 
дп универзитета у свету. 

 
 

 

Еврппски кпмитет синдиката пбразпваоа ETUCE 
 

је прпсветни спцијални партнер на еврппскпм нивпу и бранилац 
интереса наставника пред Еврппскпм кпмисијпм. ETUCE је фпрмиран 1977. 
гпдине, а пд нпвембра 2010. гпдине је ппстап саставни деп Интернаципнале 
пбразпваоа EI и регипнална структура Интернаципнале пбразпваоа за 
Еврппу. ETUCE представља 131 синдикат пбразпваоа у 48 еврппских земаља. 
У укупнпм брпју представља 11 милипна шланпва щирпм Еврппе. Састављен 
је  пд  наципналних  синдиката  пбразпваоа  наставника  и  другпг      пспбља 
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заппсленпг у пбразпваоу – пд предщкплскпг, пснпвнпг и средоег 
пбразпваоа, струшнпг пбразпваоа и пбуке, кап и виспкпг пбразпваоа и 
истраживаоа. Члан је Еврппске кпнфедерације синдиката ЕТУЦ. 

Синдикат пбразпваоа Србије је шлан Интернаципнале пбразпваоа пд 
1993. гпдине, шлан Еврппске мреже синдиката пбразпваоа и ETUCE пд 2010. 
гпдине и представља Србију у највищем пргану ETUCE –  Еврппскпм 
кпмитету. 
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С Т А Т У Т 

СИНДИКАТА ПБРАЗПВАОА СРБИЈЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бепград, пктпбар 2013. 

 

На пснпву шлана 27. Статута Савеза сампсталних синдиката Србије, 
Републишки пдбпр Синдиката пбразпваоа Србије, кап највищи прган између 
две    Скупщтине,    на    седници    пд    16.10.2009,    30.08.2010,    01.07.2011, 
07.12.2012. и 29.03.2013, дпнпси: 
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СТАТУТ 
СИНДИКАТА ПБРАЗПВАОА СРБИЈЕ 

 
I ПСНПВНА НАЧЕЛА 

 

1. Синдикат пбразпваоа Србије (у даљем тексту: Синдикат) је интересна 
прганизација заппслених у делатнпстима из пбласти пбразпваоа Србије кпја 
пстварује и щтити материјална и спцијална права и прпфесипналне интересе 
свпга шланства. 

У свпм раду Синдикат је независан пд ппслпдаваца, пргана власти и 
пплитишких партија. 

2. Синдикат је јединствена прганизација у Републици Србији кпју шине 
шланпви Синдиката прганизпвани у делатнпстима у пквиру пбразпваоа и  тп: 

- предщкплскпг пбразпваоа, 
- пснпвнпг пбразпваоа, 
- средоег пбразпваоа, 
- вищег и виспкпг пбразпваоа, 
- ушенишкпг стандарда, 
- студентскпг стандарда, 
- српдних делатнпсти кпје прихватају Статут и Прпграм пвпг  синдиката. 
3. Синдикат делује на пснпву Прпграма и Статута, ппщтујући уставнпст и 

закпнитпст. 
4. У пствариваоу интереса и защтити права шланства Синдикат кпристи 

сва демпкратска, легална и легитимна, међунарпднп призната и пптврђена 
средства и метпде синдикалне бпрбе. 

5. У пствариваоу свпјих функција и задатака Синдикат прегпвара са 
државним прганима, прганима лпкалне сампуправе, друщтвима и 
удружеоима кап и  пплитишким партијама. 

6. Синдикат пбразпваоа Србије мпже са другим синдикатима ступати у 
савезе. Ппступак ступаоа и иступаоа у савезе, федерације и кпнфедерације 
се уређује пвим статутпм. 

7. Прганизације и пргани Синдиката пстварују сарадоу са пдгпварајућим 
прганизацијама и прганима других синдиката акп је тп у интересу шланства. 

8. Синдикат је шлан Интернаципнале пбразпваоа. Синдикат пстварје 
међунарпдну сарадоу са синдикатима других земаља неппсреднп или крпз 
Интернаципналу пбразпваоа. 

9. Синдикат фпрмира свпје прганизације за теритприју ппкрајине, града 
Бепграда, пкруга и градпва кап правне субјекте са свпјим жирп рашунпм и 
пешатпм, а у ппщтинама тамп где се за тп укаже пптреба. 
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II СЕДИШТЕ И ПБЕЛЕЖЈЕ СИНДИКАТА 
 

Члан 1. 
Седищте Републишкпг пдбпра Синдиката пбразпваоа Србије је у 

Бепграду, Дешанска 14. 
 

Члан 2. 
Синдикат пбразпваоа Србије има пешат пкруглпг пблика кпји садржи: Савез 

сампсталних синдиката Србије - Синдикат пбразпваоа Србије - Републишки  
пдбпр - Бепград. 

У средини пешата је амблем Савеза сампсталних синдиката Србије. Текст 
пешата је на српскпм језику исписан ћирилицпм. 

У синдикалним прганизацијама, ппщтинским, градским, пкружним, и 
ппкрајинским Пдбприма, пешат има истпветан текст с тим щтп уместп  
Републишки пдбпр - Бепград стпји назив синдикалне прганизације пднпснп 
пдбпра и местп, у наципналнп мещпвитим срединама текст пешата је и на језику 
наципналних маоина. 

 

III ЧЛАН СИНДИКАТА, ПСНПВНА ПРАВА, 
ДУЖНПСТИ И ПДГПВПРНПСТИ 

 

Члан 3. 
Чланпм синдиката ппстаје се пппуоаваоем приступнице Синдиката. 
Ушлаоеое   се  врщи   на   пснпву   слпбпднп   изражене   впље   и прихватаоа 

Статута синдиката. 
Заппслени радник мпже ппстати шлан синдиката без пбзира на свпја 

пплитишка, верска, наципнална и друга ппредељеоа. 
Синдикат на пснпву приступнице свакпм шлану издаје шланску  карту. 

 

Члан 4. 
Незаппслени радници кпји припадају  делатнпстима из пбласти пбразпваоа  

и васпитаоа и студенти заврщних гпдина факултета ппстају  придружени  
шланпви Синдиката, укпликп пппуне  приступницу. 

У слушају заппслеоа пни ппстају пунпправни шланпви Синдиката. 
Пензипнисани радници из пбласти пбразпваоа и васпитаоа кпји су били 

шланпви Синдиката настављају да буду шланпви акп и даље наставе са уплатпм 
шланарине, а пстали пензипнери када пппуне  приступницу. 

 

Члан 5. 
Чланпви Синдиката укпликп имају интереса фпрмирају синдикалне 

прганизације и бирају пргане синдикалне прганизације. 
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Укпликп синдикална прганизација у устанпви ппстпји, шлан се ушлаоаваоем   
у Синдикат истпвременп ушлаоује и у синдикалну прганизацију. 

Укпликп синдикална прганизација у устанпви не ппстпји, шлан Синдиката 
мпже се ушланити у синдикалну прганизацију у другпј устанпви, или 
фпрмирати синдикалну прганизацију са шланпвима из вище устанпва кпје 
немају синдикалну прганизацију. 

П пријему шлана у Синдикат пбразпваоа Србије кпји је раније напустип 
Синдикат, пдлуку дпнпси Пдбпр синдикалне прганизације устанпве, а 
укпликп синдикална прганизација у устанпви не ппстпји, пдлуку дпнпси 
Председнищтвп Републишкпг пдбпра. 

 

Члан 6. 
Пснпвна права и дужнпсти шлана су да: 
- Ушествује у активнпстима кпје прганизују Синдикат и пргани синдиката; 
- изражава свпје интересе и усаглащава их са интересима псталих 

шланпва Синдиката и заппслених; 
- пбразује се и псппспбљава за синдикалну активнпст; 
- буде инфпрмисан п активнпстима кпје впди Синдикат; 
- правп да предлаже, бира и да буде биран у пргане Синдиката; 
- ппднпси предлпге и пбраћа се синдикалнпј прганизацији и прганима 

синдиката; 
- придржава се Прпграма и пвпг статута; 
- плаћа шланарину. 
Члан синдиката има правп на: 
- защтиту у пствариваоу цене рада и других права утврђених 

кплективним угпвпрпм и закпнпм; 
- бесплатну правну ппмпћ у пствариваоу права из рада и пп пснпву рада 

и заступаое пред ппслпдавцима и прганима управљаоа, судским и другим 
државним прганима; 

- кприщћеое ппмпћи из синдикалних фпндпва; 
- превенцију радне инвалиднпсти и рекреативни пдмпр; 
- и друга права утврђена пвим Статутпм. 

 

Члан 7. 
Директпру устанпве и радницима са ппсебним пвлащћеоима и 

пдгпвпрнпстима на кпје је директпр пренеп свпја пвлащћеоа, 
функципнерима у странкама, пплитишким партијама и прганима управе дпк 
пбављају ппслпве на тпј функцији, мирују права шлана утврђене пвим 
Статутпм. 

Члан 8. 
Чланствп у Синдикату престаје иступаоем и искљушеоем. 
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Члан иступа из Синдиката укпликп пппуни иступницу и п тпме пбавести 
синдикалну прганизацију или Синдикат. 

Приликпм иступаоа или искљушеоа шлан је дужан да Синдикату врати 
шланску карту. 

Данпм иступаоа из шланства престају сва права и пбавезе шлана 
Синдиката. 

 

Члан 9. 
Мера искљушеоа из Синдиката изрише се у следећим слушајевима: 
- када шлан делује супрптнп Статуту и Прпграму рада Синдиката; 
- када делује са странашке, верске или наципналне ппзиције; 
- акп неппщтује и неизврщава пдлуке пргана Синдиката; 
- акп ушествује у активнпстима на разбијаоу Синдиката или такву 

активнпст пптппмаже; 
- акп редпвнп не плаћа шланарину; 
- акп приступи другпм Синдикату и 
- акп злпупптреби пплпжај у устанпви или функцију у Синдикату. 

 

Члан 10. 
Пдлуку п искљушеоу из шланства са пбразлпжеоем и ппукпм п правнпм 

леку дпнпси синдикална прганизација на предлпг Пдбпра синдикалне 
прганизације, укпликп се прекрщај из шлана 9. Статута пднпси на синдикалну 
прганизацију. 

На пдлуку п искљушеоу шлан има правп жалбе Статутарнпм пдбпру 
Синдиката пбразпваоа Србије кап другпстепенпм пргану у рпку пд 15 дана 
пд дана дпстављаоа пдлуке. 

Данпм дпнпщеоа пдлуке Статутарнпг пдбпра кпјпм је пптврђена пдлука  
п искљушеоу, престају права и пбавезе шлана кпје прпистишу из шланства у 
синдикату. 

Укпликп шлан Синдиката пбразпваоа Србије не ппщтује пдлуке 
Републишкпг пдбпра Синдиката пбразпваоа Србије или свпјим ппнащаоем 
нанпси щтету Синдикату пбразпваоа Србије, меру искљушеоа шлана на 
предлпг Председнищтва дпнпси Републишки пдбпр. 

На изрешену меру шлан мпже улпжити жалбу Статутарнпм пдбпру 
Синдиката пбразпваоа Србије у рпку пд 15 дана. 

Пдлука Статутарнпг пдбпра је кпнашна. 
 

Члан 11. 
Меру искљушеоа из шланства заппсленпм кпји је неппсреднп ушлаоен у 

Синдикат, изрише Председнищтвп Републишкпг пдбпра. 
На изрешену меру заппслени мпже у рпку пд 15 дана да улпжи жалбу 

Статутарнпм пдбпру Синдиката. 
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Статутарни пдбпр је дужан да се у рпку пд 30 дана пд дана пријема  
жалбе изјасни п ппднетпј жалби. 

Пдлука Статутарнпг пдбпра је кпнашна. 
 

IV ФПРМИРАОЕ, САДРЖАЈ И МЕТПД РАДА СИНДИКАТА 
 

а) Синдикална прганизација 
 

Члан 12. 
Синдикална прганизација је пснпвни пблик прганизпваоа шланпва у 

Синдикату. 
 

Члан 13. 
Синдикалне прганизације пстварују свпје функције и  задатке кпји  

прпизилазе из пвпг Статута и Прпграма Синдиката, а нарпшитп: 
- разматрају екпнпмски и спцијални пплпжај шланства, ппкрећу иницијативу, 

захтевају и предлажу ппслпдавцу рещеоа за уређиваое ппјединих  питаоа; 
- предлажу ппслпдавцу дпнпщеое аката кпјима се уређује екпнпмски и 

спцијални пплпжај заппслених; 
- щтите радна и спцијална права  заппслених; 
- инсистирају кпд ппслпдаваца на ствараоу услпва у пбласти защтите на раду 

и защтити живптне и радне средине; 
- ушествују у утврђиваоу пснпва, критеријума и мерила за закљушиваое 

кплективних угпвпра и прате оихпвп спрпвпђеое; 
- дпнпсе пдлуку п ступаоу у щтрајк, прганизују и впде щтрајк заппслених; 
- предлажу и бирају шланпве за пргане синдикалне прганизације и пргане 

Синдиката, прате и пцеоују оихпв рад; 
- ушествују у расправама приликпм дпнпщеоа закпна и других прпписа кпји 

су пд знашаја за екпнпмски и спцијални пплпжај шланства; 
- предлажу и иницирају питаоа п кпјима би се пдлушивалп у прганима и 

прганизацијама синдиката; 
-пбезбеђују услпве за развпј културе, уметнпсти, рекреације, пдмпра и 

физишке културе; 
-уплаћују шланарину у складу са расппделпм утврђенпм актпм, пднпснп 

пдлукпм кпју дпнпси Синдикат пбразпваоа Србије. 
 

Члан 14. 
Синдикална прганизација дпнпси Правила рада у складу са пвим  

Статутпм; бира и разрещава дужнпсти председника, шланпве Пдбпра и 
Надзпрнпг пдбпра; дпнпси пдлуке пд интереса за Синдикалну прганизацију. 

 
 

16 



Члан 15. 
Пргани Синдикалне прганизације су: 
- Пдбпр Синдикалне прганизације, 
- Надзпрни пдбпр. 

 

Члан 16. 
Пдбпр Синдикалне прганизације из свпјих редпва бира секретара и 

благајника, а мпже бирати и председнищтвп, кап свпј Изврщни прган. 
 

Члан 17. 
Синдикална прганизација кпја има дп 50 шланпва бира самп председника, 

секретара и благајника кпји шине Пдбпр синдикалне прганизације,  псим  акп 
збпг ппсебних прганизаципних пптреба Правилима синдикалне прганизације  
није предвиђенп да има вище шланпва. 

 

Члан 18. 
Седнице Пдбпра и састанке Синдикалне прганизације заказује 

председник пп пптреби. 
Седница Пдбпра и састанак Синдикалне прганизације се пбавезнп сазива 

акп тп захтева већина шланпва пдбпра, председнищтвп, надзпрни пдбпр, 
једна трећина (1/3) шланпва и вищи прган Синдиката. 

Пдбпр синдикалне прганизације заузима ставпве и дпнпси пдлуке п 
питаоима п кпјима се неппсреднп не изјащоава и не пдлушује шланствп, 
пстварује ставпве и пдлуке кпје дпнпси Синдикална прганизација, ппкреће и 
кппрдинира активнпсти прганизација и пстварује пдлуке и сарадоу са  
вищим прганима Синдиката и Савеза сампсталних синдиката Србије. 

 

Члан 19. 
Надзпрни пдбпр у Синдикалнпј прганизацији брпји 3 шлана и на свпјпј 

првпј седници бира председника Надзпрнпг пдбпра. 
Надзпрни пдбпр врщи надзпр над закпнитпщћу финансираоа, расппделе 

и упптребе средстава Синдикалне прганизације и п тпме уппзнаје Пдбпр и 
Синдикалну прганизацију. 

Надзпрни пдбпр је сампсталан у свпм раду. 
 

б) Пргани Синдиката 
 

Члан 20. 
Пргани Синдиката су: 
- у ппщтини - Ппщтински пдбпр, 
- међуппщтински пдбпр за вище ппщтина унутар једнпг пкруга, 
- у граду - Градски пдбпр и Надзпрни пдбпр, 
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- у пкругу - Пкружни пдбпр, 
- у регипну- Регипнални пдбпр, 
- у ппкрајини-Ппкрајински пдбпр, Надзпрни пдбпр и Статутарни пдбпр 
- у Републици - Скупщтина, Републишки пдбпр (РП), Пдбпри делатнпсти, 

Надзпрни пдбпр и Статутарни пдбпр. 
 

Члан 21. 
Републишки пдбпр Синдиката пбразпваоа Србије фпрмира ппщтински, 

градски, пкружни, регипнални, ппкрајински пдбпр и пдбпр делатнпсти, кпји 
спрпвпде задатке утврђене Статутпм и Прпгрампм Синдиката. 

На теритприји ппкрајине, регипна, пкруга, града пднпснп ппщтине 
укпликп за тп ппстпји и интерес шланства, фпрмира се јединствени пдбпр за 
све делатнпсти из ташке 2 пснпвних нашела. 

 

Члан 22. 
Ппщтински пдбпр шине сви председници пднпснп представници 

прганизација Синдиката са теритприје ппщтине. 
Из пвпг састава бира се председник Ппщтинскпг пдбпра. 

 

Члан 23. 
Синдикалне прганизације са ппдрушја једне ппщтине фпрмирају 

ппщтински пдбпр акп тп пцене кап пптребнп и уз сагласнпст вищег пргана. 
Ппщтински пдбпр дпнпси Правила и Ппслпвник п свпм раду. 
Чланпви Пдбпра бирају се на 5 (пет) гпдина, са мпгућнпщћу реизбпра. 
Радпм Пдбпра рукпвпди председник кпји се бира из редпва шланпва 

Пдбпра на перипд пд 5 (пет) гпдина. 
Кандидпваое и избпр шланпва Пдбпра врще синдикалне прганизације. 
У слушају пставке или пппзива замена се мпже врщити избпрпм у пргану 

за кпји се бира, на нашин на кпји је изврщен избпр. 
 

Члан 24. 
Пдбпр синдиката града шине изабрани представници синдикалних 

прганизација пплазећи пд брпја шланпва и структуре заппслених у щкплама и 
устанпвама, пднпснп изабрани представници у ппщтинским  пдбприма. 

 

Члан 25. 
Састав градских, пкружних регипналних, и ппкрајинских пдбпра шине 

представници ппщтинских пдбпра  бираних пп ппсебним пдлукама  пвих пргана  
у кпјима је заступљен принцип прпппрципналнпсти. 

Сваки пдбпр из свпг састава бира председника пдбпра. 
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Члан 26. 
Пдбпр делатнпсти шине представници пкружних, градских регипналних, и 

ппкрајинских пдбпра из пдређене делатнпсти изабраних пп ппсебним 
пдлукама пвих пргана, у кпјима је заступљен принцип  прпппрципналнпсти. 

Сваки Пдбпр делатнпсти из свпг састава бира председника пдбпра. 
Пдлуку    п    брпју    шланпва    ппјединих    Пдбпра    делатнпсти     дпнпси 

Републишки пдбпр. 
Пдбпр делатнпсти: 
бира и пппзива председника Пдбпра делатнпсти; 
предлаже председника Републишкпг пдбпра  Синдиката  пбразпваоа  

Србије; 
именује Прегпварашки тим и кпмисије; 
разматра питаоа из надлежнпсти Пдбпра делатнпсти и  предлаже 

ставпве Републишкпм пдбпру; 
дпнпси пдлуку п щтрајку и другим пблицима синдикалне бпрбе на нивпу 

делатнпсти. 
 

Члан 27. 
Председници ппщтинских, градских, пкружних, регипналних, ппкрајинских 

пдбпра и пдбпра делатнпсти имају правп на нпвшану накнаду за свпј рад, акп 
имају свпјствп правнпг лица и птвпрен текући рашун. 

Акп немају свпјствп правнпг лица, пнда имају правп на нпвшану накнаду пп 
ппсебнпј пдлуци Председнищтва Републишкпг пдбпра  Синдиката. 

Председник или секретар Ппкрајинскпг пдбпра Впјвпдине, Градскпг 
пдбпра Бепграда и регипналних центара, имају правп на  прпфесипнални 
рад. 

 

Члан 28. 
Ппщтински, градски, пкружни, регипнални, ппкрајински пдбпри и пдбпри 

делатнпсти сппственим правилима, у складу са пвим Статутпм, ближе 
уређују свпју прганизпванпст, садржај и метпд рада. 

 

Члан 29. 
Скупщтина је највищи прган Синдиката, и пп правилу сазива се најмаое 

једанпут у 5 гпдина. 
Скупщтину шине шланпви РП из старпг и нпвпг сазива, шланпви Надзпрнпг 

и Статутарнпг пдбпра из старпг сазива. 
 

Члан 30. 
Скупщтина Синдиката има следеће надлежнпсти: 
- верификује мандате шланпва Скупщтине; 
- дпнпси Ппслпвник п раду; 
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- утврђује предлпг и врщи избпр радних тела; 
- разматра и усваја извещтаје п раду Републишкпг пдбпра и Надзпрнпг 

пдбпра Синдиката; 
- пп усвајаоу пвих извещтаја даје разрещнице пвим прганима; 
- дпнпси Статут Синдиката; 
- верификује мандате изабраних шланпва Републишкпг пдбпра Синдиката 

и бира шланпве Надзпрнпг и Статутарнпг пдбпра. 
 

Члан 31. 
Пргани Синдиката мпгу фпрмирати радна тела кап сталне или ппвремене 

пблике рада. 
Избпр и делпкруг радних тела уређује се ппсебним пдлукама 

пдгпварајућих пргана Синдиката. 
 

Члан 32. 
Републишки пдбпр брпји 45 шланпва. 
Пдбпри делатнпсти из свпг састава бирају 36 шланпва прпппрципналнп у 

пднпсу на укупан брпј шланпва Синдиката пбразпваоа Србије. 
Девет шланпва Републишкпг пдбпра бира Републишки пдбпр из реда 

истакнутих активиста Синдиката пбразпваоа Србије на пснпву пбразлпженпг 
предлпга Председнищтва Републишкпг пдбпра. 

Републишки пдбпр пдлукпм п избприма утврђује брпј шланпва Пдбпра 
делатнпсти пплазећи пд извещтаја п брпју шланпва Синдиката пбразпваоа 
Србије на теритприји пкруга, града и ппкрајине, кап и пд извещтаја п 
редпвнпм плаћаоу шланарине Републишкпм пдбпру. 

Председници Пдбпра делатнпсти, председници градских пдбпра, 
председници регипналних пдбпра, акп на свпјпј теритприји имају вище пд 
50% шланпва пд укупнпг брпја заппслених из ташке 2. Пснпвних нашела и 
председник Ппкрајинскпг пдбпра су пп функцији шланпви Републишкпг 
пдбпра и шланпви Председнищтва РПС-а. 

 

Члан 33. 
Републишки пдбпр кап највищи прган Синдиката између две Скупщтине 

пстварује надлежнпсти кпје прпизилазе из пдредаба Статута и Прпграма 
рада. 

Републишки пдбпр ради у складу са Ппслпвникпм п раду кпји усваја на 
првпј седници и у оегпвпј надлежнпсти је да: 

- бира и пппзива Председнищтвп Републишкпг пдбпра; 
- бира и пппзива председника Републишкпг пдбпра; 
- бира и пппзива пптпредседника Републишкпг пдбпра; 
- именује и пппзива технишкпг секретара Републишкпг пдбпра; 
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- бира и пппзива представнике Синдиката у савезима, федерацијама и 
кпнфедерацијама; 

- именује кпмисије, фпрмира секције и друге пблике прганизпваоа; 
- врщи измене и дппуне Статута и прати примену Статута; 
- дпнпси план прихпда и расхпда РП; 
- дпнпси Правилник п материјалнп-финансијскпм ппслпваоу и раду 

Надзпрнпг пдбпра; 
- дпнпси пдлуку п избприма у Синдикату; 
- дпнпси пдлуке п фпрмираоу пргана за теритприју ппкрајине, градпва, 

регија, пкруга и ппщтина; 
- дпнпси пдлуку п иступаоу и уласку Синдиката у савез, федерацију и 

кпнфедерацију; 
- дпнпси пдлуку п распущтаоу нижег пргана или прганизације Синдиката 

укпликп не ппщтују пвај Статут; 
- ушествује у изграђиваоу јединствене стратегије Савеза сампсталних 

синдиката Србије; 
- усваја текст ппсебнпг кплективнпг угпвпра кап и измене и дппуне пвпг 

угпвпра; 
- дпнпси пдлуку п сарадои са другим синдикатима или другим 

централама Синдиката; 
- дпнпси пдлуку п щтрајку и другим пблицима синдикалне бпрбе на 

нивпу гране; 
- дпнпси пдлуку п щтрајку и другим пблицима синдикалне бпрбе на 

пдређенпј теритприји на захтев шланства са те теритприје; 
– дпнпси пдлуку п искљушеоу шлана синдиката. 

 

Члан 34. 
Председнищтвп Републишкпг пдбпра је изврщни прган и бира се из 

састава Републишкпг пдбпра. 
Републишки пдбпр утврђује брпј шланпва и структуру Председнищтва а 

председник и пптпредседник РП су шланпви Председнищтва. 
Председник        Републишкпг пдбпра је истпвременп и председник 

Председнищтва и председник Синдиката пбразпваоа Србије. 
Председнищтвп Републишкпг пдбпра: 
- пстварује кппрдинацију у раду и делпваоу Синдиката; 
- разматра питаоа из надлежнпсти Републишкпг пдбпра и припрема 

предлпге и ставпве за Републишки пдбпр; 
- спрпвпди ставпве, пдлуке и закљушке Републишкпг пдбпра; 
- прегпвара са државним прганима и уппзнаје Пдбпр с прегпвприма; 
- предузима мере да се шланпви и јавнпст щтп бпље инфпрмищу, п раду и 

делпваоу Синдиката; 
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- дпнпси правилник п систематизацији радних места за заппслене у 
Републишкпм пдбпру; 

- за свпј рад пдгпвара Републишкпм пдбпру; 
- ангажује се и на другим питаоима кпја му пренесе Пдбпр. 
Републишки пдбпр ради ефикаснијег функципнисаоа Синдиката 

пбразпваоа Србије мпже пренети на Председнищтвп дпнпщеое неких 
пдлука из делпкруга рада Републишкпг пдбпра. 

 

Члан 35. 
У слушају пставке, разрещеоа или пппзива председника, Републишки 

пдбпр на предлпг Председнищтва бира врщипца дужнпсти председника и 
пдређује рпкпве за спрпвпђеое избпра за председника Републишкпг  
пдбпра. 

Избпри се мпрају спрпвести најкасније у рпку пд два месеца пд тренутка 
избпра врщипца дужнпсти. 

 

Члан 36. 
Председник Републишкпг пдбпра: 
- представља и заступа Синдикат; 
- сазива и рукпвпди седницама Пдбпра и Председнищтва; 
- пптписује акте Пдбпра и Председнищтва; 
- пдгпвпран је за спрпвпђеое пдлука Пдбпра и Председнищтва; 
- дужан је да предпши Председнищтву и Пдбпру све предлпге нижих 

пргана и шланства; 
- дужан је да сарађује са нижим прганима и прганизацијама Синдиката; 
- дужан је да прганизује правпвременп инфпрмисаое јавнпсти и шланства 

п свим пдлукама Пдбпра и Председнищтва; 
- бира се на перипд пд 5 гпдина и за свпј рад пдгпвара Републишкпм 

пдбпру ; 
- предлаже дневни ред за седнице Председнищтва и Пдбпра; 
- впди щтрајк и друге пблике синдикалне бпрбе. 

 

Члан 37. 
Технишки секретар Републишкпг пдбпра: 
- пдгпвпран је за прганизпваое свих пперативнп-технишких ппслпва 

везаних за спрпвпђеое пдлука, закљушака или ставпва председнищтва, 
пдбпра или других тела пвпг синдиката; 

- ушествује у раду Председнищтва и Републишкпг пдбпра али без права на 
пдлушиваое; 

- у дпгпвпру са председникпм и Председнищтвпм ради на припреми 
седница и састанака кпје прганизује Пдбпр; 

- ради пп налпгу председника Пдбпра; 
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- пдгпвпран је за благпвременп ангажпваое свих струшних служби Већа 
Савеза сампсталних синдиката Србије за пптребе пвпг синдиката; 

- впди записнике са седница пдбпра, Председнищтва и оегпвих радних 
тела; 

- за свпј рад пдгпвпран је председнику и Републишкпм пдбпру. 
 

Члан 38. 
Пптпредседника бира Републишки пдбпр на предлпг председника и пп 

функцији је шлан Председнищтва. 
Пптпредседник прати стаое и прпблеме у пдређенпј пбласти делпваоа и 

ангажује се на реализацији ставпва и пдлука кпје дпнпси Републишки пдбпр  
и Председнищтвп, ради пп налпгу председника и Председнищтва РП. 

Пптпредседник је пдгпвпран за свпј рад председнику и Председнищтву 
РПС-а. 

Пптпредседник РП преузима дужнпсти председника РП у слушају 
спрешенпсти, пдсутнпсти или дуже бплести председника. 

Пдлуку п преузимаоу дужнпсти дпнпси Председнищтвп на седници кпју 
сазива пптпредседник. 

 

Члан 39. 
Седнице Републишкпг пдбпра пдржавају се пп пптреби а најмаое једнпм 

у три месеца. 
Седнице пргана на свим нивпима у Синдикату сазивају председници тих 

пргана а мпрају да се сазпву и на захтев 1/3 шланпва пргана кап и вищих 
пргана. 

 

Члан 40. 
Републишки пдбпр мпже пдржати и прпщирене седнице. 
Зависнп пд питаоа кпје се разматра, на прпщирену седницу мпгу се 

ппзвати председници синдикалних прганизација, шланпви ппкрајинских, 
градских, ппщтинских и пкружних пдбпра. 

На прпщиреним седницама заузимају ставпве и дпнпсе пдлуке самп 
шланпви Републишкпг пдбпра. 

 

Члан 41. 
Ради разматраоа актуелних питаоа, размене искустава и пствариваоа 

задатака из делпкруга синдиката, Републишки пдбпр мпже прганизпвати 
саветпваое, семинаре и радне састанке. 

 

Члан 42. 
Надзпрни пдбпр Синдиката врщи надзпр над закпнитпщћу финансираоа, 

расппделпм и упптребпм средстава Синдиката. 
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Ради пствариваоа задатака из става 1 пвпг шлана Надзпрни пдбпр: 
- прегледа перипдишне и гпдищое пбрашуне утрпщених средстава; 
- врщи кпнтрплу расппделе и уплате шланарине и предлаже мере у 

складу са Статутпм; 
- даје мищљеое п расппдели прихпда; 
- дпнпси правила п раду; 
- ппднпси извещтај Скупщтини и Републишкпм пдбпру п раду при 

надзпру; 
- брпји 5 шланпва и бира га Скупщтина; 
- на првпј седници бира председника Надзпрнпг пдбпра; 
- сампсталан је у свпм раду. 

 

Члан 43. 
- Статутарни пдбпр брпји 5 шланпва кпји између себе бирају 

председника Пдбпра. 
- Статутарни пдбпр бира Скупщтина Синдиката пбразпваоа Србије. 
- Статутарни пдбпр: 
- Предлаже и припрема нацрт Статута и нацрт измена и дппуна 

Статута; 
- Тумаши Статут; 
- Пцеоује и дпнпси пдлуке п усклађенпсти аката синдикалних 

прганизација и пргана Синдиката са пвим статутпм; 
- Рещава жалбе статутарне прирпде, разматра пригпвпре на избпре у 

Синдикату и даје предлпге Републишкпм пдбпру; 
- Анализира примену Статута и пбавља ппслпве у вези са применпм 

Статута. 
 

V ИЗБПРИ У СИНДИКАТУ 
 

Члан 44. 
Избпри у Синдикату спрпвпде се сваких пет гпдина, у складу са пдлукпм 

Републишкпг пдбпра Синдиката пбразпваоа Србије. 
Пре пдржаваоа избпра у синдикалним прганизацијама, пдржава се 

предизбпрни састанак на кпме се врщи предлагаое кандидата и разматра 
извещтај п раду пргана синдикалне прганизације 

Сваки кандидат је дужан да се изјасни п прихватаоу кандидатуре, шиме 
стише правп да буде на кандидатскпј листи. 

У слушају да избпри у синдикалним прганизацијама нису спрпведени у 
предвиђеним рпкпвима, Председнищтвп Републишкпг пдбпра ће именпвати 
председника синдикалне прганизације, на мандат пд једне гпдине. 
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У тпку мандата из става 4. пвпг шлана, именпвани председник је дужан да 
прганизује избпре, а укпликп ни тада пни не буду спрпведени, Председнищтвп ће 
именпвати другпг председника синдикалне прганизације. 

 

Члан 45. 
Избпри за нпсипце функција и шланпве пргана у Синдикату врще се пп 

правилу између вище кандидата, тајним гласаоем, а у слушају да је 
предлпжен самп један кандидат мпже се дпнети пдлука да се избпри врще 
јавним гласаоем. 

Мандат шланпва траје пет гпдина и мпже се ппнављати. 
Изузетнп, избпри се мпгу пбавити и у тпку трајаоа мандатнпг перипда, 

укпликп се ппкаже да је тп неппхпдан услпв за нпрмалан рад прганизација и 
пргана Синдиката. 

 

Члан 46. 
Републишки пдбпр синдиката свпјпм пдлукпм утврђује брпј, структуру и 

нашин избпра свпјих шланпва и пргана, кап и рпкпве за спрпвпђеое избпра. 
Евидентираое и предлагаое кандидата за шланпве  пргана  Синдиката, 

кап и за нпсипце функција у Синдикату пбавља се јавнп у синдикалним 
прганизацијама или прганима Синдиката. 

 

Члан 47. 
Синдикалне прганизације свпјим правилима регулищу нашин избпра 

шланпва пдбпра у складу са пвим Статутпм. 
 

Члан 48. 
За нпсипце функција и шланпве пргана у Синдикату предлажу се кандидати 

кпји ппседују и исппљавају сппспбнпст и знаое за пствариваое интереса и 
защтиту права шланства, ппседују прганизатпрске и друге сппспбнпсти за 
синдикални рад и кап такви уживају углед и ппвереое шланства. 

Иницијативу за предлагаое из претхпднпг става мпгу ппкретати и пргани 
Синдиката на вищим нивпима прганизпваоа. 

На кандидатскпј листи за избпр шланпва или нпсипца функција мпра се 
впдити рашуна п рпднпј равнпправнпсти такп щтп не мпже бити маое пд 30% 
кандидата маое заступљенпг ппла. 

Никп не мпже бити биран за шлана пргана Синдиката или за нпсипца 
функције у пргану Синдиката, укпликп није предлпжен пд пдређене 
синдикалне прганизације или пргана Синдиката. 

 

Члан 49. 
Кандидатску листу за избпр шланпва или нпсипца функција у Синдикату 

утврђује прган синдиката за шији избпр се листа и утврђује. 
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На кандидатскпј листи за избпр свих пргана и нпсипца функција у 
синдикалним прганизацијама и прганима Синдиката, утврђује се већи брпј 
кандидата пд брпја кпји се бира, а избпри се врще тајним гласаоем. У  
слушају да је предлпжен самп један кандидат мпже се дпнети пдлука да се 
избпри врще јавним гласаоем. 

 

Члан 50. 
У синдикалнпј прганизацији изабран је пнај кандидат кпји дпбије највећи 

брпј гласпва шланпва кпји су изащли на избпре, акп је на избпре изащлп 
вище пд 50% шланпва. 

Избпри у Синдикалнпј прганизацији ппнављају се укпликп у првпм кругу 
није гласалп вище пд пплпвине шланпва Синдикалне прганизације. 

У другпм кругу изабрани су пни кандидати кпји дпбију највећи брпј 
гласпва без пбзира на брпј шланпва кпји су изащли на избпре. 

У прганима Синдиката изабран је пнај кандидат кпји дпбије вище пд 
пплпвине гласпва укупнпг брпја шланпва пргана. Избпри се ппнављају за 
кандидате кпји нису дпбили пптребан брпј гласпва. У другпм кругу изабран  
је кандидат кпји дпбије највећи брпј гласпва. 

Укпликп на ппнпвљеним избприма два или вище кандидата дпбију исти брпј 
гласпва, избпр кандидата пбавља се метпдпм слушајнпг избпра (жребпм). 

 

Члан 51. 
Пргани и прганизације у Синдикату пунпважнп раде акп седници 

присуствује вище пд пплпвине оихпвих шланпва а пдлуке дпнпсе акп се за 
оих изјасни 2/3 присутних шланпва. 

 

Члан 52. 
Члану пргана и нпсипцу функције у Синдикату мандат престаје: 
- престанкпм шланства у Синдикату; 
- ппднпщеоем пставке; 
- разрещеоем; 
- пппзивпм; 
- истекпм мандата пргана; 
- пдласкпм у пензију, 
- прпменпм щифре делатнпсти. 
У слушајевима престанка шланства у прганима, пднпснп функције у тпку 

мандата, нпвпизабраним шланпвима пргана и нпсипцима функције, мандат 
траје дп редпвних избпра. 

 

Члан 53. 
Пставка се ппднпси прганизацији пднпснп пргану у кпме се врщи 

функција. 
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Члан пргана пднпснп нпсилац функције мпже бити разрещен збпг: 
 Немпгућнпсти пбављаоа функције из пбјективних разлпга у дужем 

перипду; 
 Непправданпг пдсуствпваоа са седница, најмаое три седнице 

узастппнп; 
 губитка репрезентативнпсти синдикалне прганизације у устанпви; 
 акп оегпва синдикална прганизација не врщи уплату шланарине вище 

пд 3 месеца. 
Пдлуку п разрещеоу дпнпси надлежни прган Синдиката, пднпснп 

синдикалне прганизације, јавним гласаоем. 
Пре дпнпщеое пдлуке п разрещеоу шлану, пднпснп нпсипцу функције 

изнпсе се разлпзи за оегпвп разрещеое. 
Пдлуку п разрещеоу из став 2. алинеја 4. дпнпси Председнищтвп 

Републишкпг пдбпра а на пснпву извещтаја п уплати шланарине. 
 

Члан 54. 
Пппзив шланпва пргана и нпсипца функција врще пргани кпји су га 

изабрали у слушајевима: 
- неппщтпваоа Прпграма и Статута Синдиката; 
- неспрпвпђеоа пдлука пргана; 
- када свпјим делпваоем нанпсе щтету Синдикату. 
Пппзив се врщи пп истпм ппступку кпји је предвиђен за избпр. 
Прган мпже ппкренути ппступак за пппзив свпг шлана. 
Члану пргана мпрају се изнети разлпзи за пппзив. 

 

Члан 55. 
Пппзив шлана пргана пднпснп нпсипца функције кпга је неппсреднп 

изабралп шланствп синдикалне прганизације, врщи  шланствп. 
Пппзив шлана пргана пднпснп нпсипца функције кпји није неппсреднп 

изабран пд шланства, врщи прган кпји га је изабрап. 
Предлпг за пппзив председника пднпснп шлана пргана синдикалне 

прганизације ппкреће се на писмени захтев једне трећине шланпва 
синдикалне прганизације. 

Члан пргана пднпснп нпсилац функције је пппзван укпликп се за пппзив 
изјасни вище пд пплпвине шланпва кпји присуствују синдикалнпм састанку, акп  
на састанку присуствује вище пд 50% шланпва, пднпснп вище пд пплпвине 
шланпва пргана Синдиката. Гласаое п пппзиву се врщи пп правилу тајним 
гласаоем, псим акп већина шланпва дпнесе пдлуку да се галасаое пбави јавним 
гласаоем. 
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Изјащоаваое п пппзиву мпже се пбавити самп једнпм пп истпј иницијативи, 
а наредна иницијатива мпже се ппднети пп истеку пд щест месеци  пд 
претхпднпг изјащоаваоа, пднпснп пд спрпведених избпра. 

 

Члан 56. 
Између две Скупщтине председнику Републишкпг пдбпра Синдиката 

пбразпваоа Србије функција мпже престати: 
- ппднпщеоем пставке, 
- пппзивпм. 
Председник пставку ппднпси Републишкпм пдбпру. 
Пппзив председника Републишкпг пдбпра Синдиката пбразпваоа Србије 

мпже се спрпвести на захтев пплпвине синдикалних прганизација у кпјима је 
прганизпвана пплпвина укупнпг синдикалнпг шланства. 

Предлпг за пппзив се ппднпси Републишкпм пдбпру. 
П предлпгу за пппзив впди се расправа на седници Републишкпг пдбпра. 
Прихватаоем предлпга за пппзив спрпвпди се тајнп гласаое, а пдлука је 

дпнета акп се за пппзив изјасни вище пд пплпвине пд укупнпг брпја шланпва 
Републишкпг пдбпра. 

 

VI ШТРАЈК У СИНДИКАТУ 
 

Члан 57. 
Пдлуку п ступаоу у щтрајк у грани или делатнпсти дпнпси Републишки 

пдбпр Синдиката пбразпваоа Србије или Пдбпр делатнпсти. 
Пдлуку п ступаоу у щтрајк ради ппдрщке синдикатима из других 

делатнпсти дпнпси Републишки пдбпр. 
Пдлука п щтрајку мпра бити дпнета у складу са Закпнпм п щтрајку. 

 

Члан 58. 
Пдлука п ступаоу у щтрајк у грани или делатнпсти мпже бити дпнета акп 

се за оу, тајним гласаоем, изјасни вище пд 50% шланпва Синдиката 
пбразпваоа Србије у грани или делатнпсти, кап и вище пд 50% синдикалних 
прганизација у грани или делатнпсти. 

 

Члан 59. 
Пдлука п ступаоу у щтрајк пп тпталнпј пбустави рада, мпже бити дпнета акп 

се за оу, тајним гласаоем изјасни вище пд 2/3 шланпва Синдиката пбразпваоа 
Србије у грани или делатнпсти, кпји су прганизпвани у вище пд 50%  
синдикалних прганизација у грани или делатнпсти. 
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Члан 60. 
Синдикална прганизација мпже сампсталнп дпнети пдлуку п щтрајку кпд 

ппслпдавца, из делпкруга питаоа кпја су у надлежнпсти тпг ппслпдавца. 
Пдлука п ступаоу у щтрајк је дпнета, акп се за оу тајним гласаоем 

изјасни вище пд 50% шланпва Синдиката, прганизпваних у тпј синдикалнпј 
прганизацији. 

Пдлука п тпталнпј пбустави рада је дпнета, акп се за оу тајним гласаоем, 
изјасни вище пд 2/3 шланпва Синдиката, прганизпваних у тпј синдикалнпј 
прганизацији. 

Синдикална прганизација п тпме пбавещтава теритпријални нивп 
прганизпваоа Синдиката и Републишки пдбпр. 

 

Члан 61. 
Ппщтински, градски и ппкрајински пдбпри мпгу сампсталнп дпнети 

пдлуку п щтрајку из делпкруга питаоа кпја се тишу теритприје на кпјпј делују. 
Пдлука п ступаоу у щтрајк је дпнета, акп се за оу тајним гласаоем изјасни  

вище пд 50% шланпва Синдиката, кпји  су прганизпвани  у вище     пд 
50% синдикалних прганизација на тпј теритприји. 

Пдлука п тпталнпј пбустави рада је дпнета, акп се за оу тајним гласаоем, 
изјасни вище пд 2/3 шланпва Синдиката, кпји су прганизпвани у вище пд 50% 
синдикалних прганизација на тпј теритприји. 

П пдлуци п щтрајку из става 2. и 3. пвпг шлана, пбавестити Републишки 
пдбпр Синдиката. 

 

VII СИНДИКАТ У САВЕЗУ, ФЕДЕРАЦИЈИ, КПНФЕДЕРАЦИЈИ 
 

Члан 62. 
Синдикат са другим синдикатима мпже ступати у савезе, федерације или 

кпнфедерације. 
Пдлуку п ступаоу у савезе, федерације или кпнфедерације дпнпси 

Републишки пдбпр акп се за оу изјасни две трећине пд укупнпг брпја  
шланпва Републишкпг пдбпра. 

Пдлука п иступаоу из савеза, федерације или кпнфедерације дпнета је 
акп се за оу изјасни две трећине пд укупнпг брпја шланпва Републишкпг 
пдбпра. 

Пре дпнпщеоа пдлуке Републишки пдбпр је дужан да прибави мищљеое 
пкружних, градских и Ппкрајинскпг пдбпра, кап и пдбпра делатнпсти п 
ступаоу и иступаоу у савезе, федерације и кпнфедерације. 

Синдикат са другим синдикатима у Савезу сампсталних синдиката Србије: 
- ушествује у изради и дпнпщеоу Прпграма и Статута Савеза синдиката; 
- даје шланпве у пргане Савеза синдиката на принципу паритета и 

прпппрципналнпсти; 
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- бира представнике синдиката за пргане Савеза сампсталних синдиката 
Србије; 

- ппкреће иницијативу за сазиваое ванреднпг кпнгреса Савеза 
сампсталних синдиката Србије; 

- ппкреће питаоа пдгпвпрнпсти за рад и делпваое представника 
синдиката у прганима Савеза синдиката; 

- ангажује се на уређиваоу системских питаоа кпја се пднпсе на 
екпнпмски и спцијални пплпжај заппслених у пбразпваоу ппвезаних у Савез 
синдиката; 

- ушествује у изради ппщтих кплективних угпвпра; 
- ушествује у уређиваоу и спрпвпђеоу прпграма међунарпдне 

синдикалне сарадое; 
- ушествује у финансираоу рада пргана Савеза синдиката и пбезбеђиваоу 

финансијских средстава за заппслене у прганима и струшним службама 
Савеза синдиката на принципу прпппрципналнпсти; 

- ушествује у утврђиваоу, расппдели и намени шланарине и кприщћеоа 
импвине. 

Укпликп се усвпје измене Статута Савеза сампсталних синдиката Србије 
кпје су у супрптнпсти са пвим Статутпм примеоиваће се пвај Статут. 

 

VIII ФИНАНСИЈСКА И МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 
 

Члан 63. 
Чланарина је пснпвни извпр финансираоа делатнпсти Синдиката и 

пствариваоа синдикалних права шлана. 
Ппсебним сппразумпм ће се утврђивати пбавеза Синдиката у 

финансираоу заједнишких функција Савеза сампсталних синдиката Србије и 
Већа Сампсталних синдиката на теритприји. 

Ппсебним гпдищоим сппразумпм утврдиће се пбавезе Савеза сампсталних 
синдиката Србије према пвпм Синдикату, а у пквиру издвпјених средстава пп 
Правилнику п расппдели шланарине, материјалнп-финансијскпм ппслпваоу, 
импвини и фпндпвима Савеза синдиката и синдиката Србије. 

 

Члан 64. 
Чланарина за финансираое активнпсти пргана Синдиката је јединствена  

и изнпси 1% нетп зараде. 
Чланарина за пензипнере изнпси 0,5% пд прпсешне пензије у Републици 

за предхпдни месец. 
Пптписана приступница Синдиката представља налпг струшнпј служби да 

пбрашуна и уплати припадајући деп шланарине на пдгпварајуће рашуне пргана 
Синдиката  у  складу   са   Правилникпм  п  материјалнп-финансијскпм ппслпваоу 
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Синдиката пбразпваоа Србије (у даљем тексту: Правилник), кпји дпнпси 
Републишки пдбпр. 

Расппдела шланарине на синдикалне прганизације и пргане Синдиката 
уређује се Правилникпм. 

Правилник је саставни деп пвпг статута. 
 

Члан 65. 
Сва нпвшана средства Синдиката впдиће се на ппсебнпм рашуну кпд 

надлежне финансијске институције. 
Расппређиваое и кприщћеое средстава врщиће се у складу са 

финансијским планпм. 
Налпгпдавци за исплату средстава са текућег рашуна су председник и 

пптпредседник Републишкпг пдбпра пп пдпбреоу председника. 
 

Члан 66. 
Ушлаоеоем у Синдикат шлан је пбавезан да редпвнп плаћа шланарину, а пна је 

пснпв за пствариваое оегпвих права. 
Синдикалне прганизације кпје не уплаћују шланарину према Правилнику не 

мпгу имати представнике у прганима Синдиката, нити оени шланпви мпгу 
кпристити услуге Синдиката и пстваривати права шланпва Синдиката. 

Расппдела шланарине између синдикалних прганизација, вищих пргана Савеза 
синдиката и Синдиката, утврђује се Правилникпм. 

Ппсебнпм пдлукпм Републишкпг пдбпра мпгу се предвидети и други извпри 
финансираоа Синдиката. 

Синдикалне прганизације и Синдикат мпгу стицати прихпд и пд импвине, 
привредне делатнпсти, дпнатпрства, сппнзпрства, ппмпћи, ппклпна и легата. 

Импвина синдиката је недељива и нептуђива и опм распплаже Републишки 
пдбпр у име шланства. 

Синдикалне прганизације мпгу пдлушити да шланарина изнпси и вище пд 
пбавезне. 

Ппвећани изнпс шланарине припада Синдикалнпј прганизацији кпја је дпнела 
пдлуку и кпристи се за финансираое, активнпсти и пптребе кпје сама пдреди. 

Нпвшана средства Синдикалне прганизације впде се на текућем рашуну 
Синдикалне прганизације. 

Финансијскп ппслпваое пбавља се у складу са Закпнпм и Правилникпм. 
Сви пргани Синдиката дужни су да најмаое једнпм гпдищое ппднесу 

извещтај п финансијскпм ппслпваоу. 
 

IX ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 67. 
Тумашеое пдредаба пвпг Статута даје Статутарни пдбпр. 
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Члан 68. 
Синдикалне прганизације и пргани Синдиката дужни су да у рпку пд щест 

месеци пд дана ступаоа на снагу пвпг Статута ускладе свпја Правила са 
пдредбама пвпг Статута. 

 

Члан 69. 
Данпм дпнпщеоа пвпг Статута престаје да важи Статут Синдиката радника 

пбразпваоа, науке, културе и уметнпсти пд  11.11.1992.гпдине. 
 

Члан 70. 
Измене и дппуне Статута ступају на снагу и примеоују се 8 дана пд дана 

дпнпщеоа на седници Републишкпг пдбпра пд  29.03.2013. гпдине. 
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ДППУНА СТАТУТА 
СИНДИКАТА ПБРАЗПВАОА СРБИЈЕ 

 

 
Члан 1. 

Ппсле шлана 67. Статута дпдаје се нпви шлан 67а кпји гласи: 
«Укпликп пдредбе пвпг Статута нису у складу са пдредбама Статута 

Савеза сампсталних синдиката Србије, примеоује се пвај Статут.» 
 
 
 
 

СИНДИКАТ ПБРАЗПВАОА СРБИЈЕ 
СТАТУТАРНИ ПДБПР 

 

БЕПГРАД, 24. ЈУН 2015. ГПДИНЕ 
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ПРАВИЛНИК 
 

П МАТЕРИЈАЛНП-ФИНАНСИЈСКПМ ППСЛПВАОУ И РАДУ 
НАДЗПРНПГ ПДБПРА СИНДИКАТА ПБРАЗПВАОА СРБИЈЕ 

ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Пвим правилникпм уређује се стицаое и расппдела средстава и 
материјалнп – финансијскп ппслпваое прганизација и пргана Синдиката 
пбразпваоа Србије ( у даљем тексту: Синдикат). 

 

Члан 2. 
Прихпде Републишкпг пдбпра, ппред прихпда пстварених пд шланарине, 

Пдбпр мпже стицати и путем: дптација, дпнација, сппнзпрства, ппклпна и 
других неппменутих прихпда. 

 

Члан 3. 
Средства пд синдикалне шланарине и других прихпда кпје стекне 

Синдикат пбразпваоа Србије, кпристе се у складу са финансијским планпм и 
прпгрампм активнпсти. 

Пдлуке п кприщћеоу средстава из става 1. пвпг шлана дпнпсе пргани 
пдређени Статутпм, пвим правилникпм и другим ппщтим актима Синдиката. 
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РАСППДЕЛА ЧЛАНАРИНЕ 
 

Члан 4. 
Укупнп уплаћена шланарина заппслених, шланпва Синдиката пбразпваоа 

Србије, на теритприји уже Србије, расппређује се и тп: 
 50% средстава синдикалнпј прганизацији; 
 28% ппщтинскпм, пкружнпм, градскпм, регипналнпм пдбпру 

пбразпваоа, на пснпву пдлуке Републишкпг пдбпра Синдиката пбразпваоа 
Србије, пднпснп, 

 28% Већу Савеза сампсталних синдиката за теритприју ппщтине, Већу 
Савеза сампсталних синдиката за теритприју вище ппщтина, Већу Савеза 
сампсталних синдиката за градпве; 

 22% Републишкпм пдбпру Синдиката пбразпваоа Србије. 
 

Члан 5. 
На теритприји града Бепграда, укупнп уплаћена шланарина заппслених, 

шланпва Синдиката пбразпваоа Србије, дели се и тп: 
 

 50% средстава синдикалнпј прганизацији; 
 33% градскпм пднпснп регипналнпм пдбпру Синдиката  пбразпваоа 

на пснпву пдлуке Републишкпг пдбпра Синдиката пбразпваоа Србије, 
 17% Републишкпм пдбпру Синдиката пбразпваоа Србије. 

 

Члан 6. 
На теритприји Впјвпдине, укупнп уплаћена шланарина заппслених, 

шланпва Синдиката пбразпваоа Србије, дели се и тп: 
 50% средстава синдикалнпј прганизацији; 
 28% ппщтинскпм, пкружнпм, градскпм, регипналнпм пдбпру 

пбразпваоа, на пснпву пдлуке Републишкпг пдбпра Синдиката, пднпснп, 
 28% Већу Савеза сампсталних синдиката за теритприју ппщтине, Већу 

Савеза сампсталних синдиката за теритприју вище ппщтина, Већу Савеза 
сампсталних синдиката града Нпвпг Сада, укпликп на тпј теритприји није 
фпрмиран пдбпр пбразпваоа; 

 10% Ппкрајинскпм пдбпру пбразпваоа, науке, културе и физишке 
културе Впјвпдине; 

 12% Републишкпм пдбпру Синдиката. 
 

Члан 7. 
На теритприји Кпспва и Метпхије, укупнп уплаћена шланарина 

заппслених, шланпва Синдиката, дели се и тп: 
 50% средстава синдикалнпј прганизацији; 
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 28% Ппкрајинскпм пдбпру пбразпваоа Кпспва и Метпхије; 
 22% Републишкпм пдбпру Синдиката. 

 

Члан 8. 
Синдикална прганизација из пбласти пбразпваоа и српдних делатнпсти, 

укпликп на теритприји ппщтине, пднпснп града: 
 није прганизпвана служба за пружаое правне ппмпћи, или се таква 

ппмпћ не пружа шланпвима Синдиката, 
 надлежнп Веће није ппремљенп пптребнпм ппремпм, кпмпјутерпм, 

факспм и другим средствима неппхпдним за активнпст, делпваое и 
пружаое услуга шланпвима Синдиката, 

 или акп није прганизпван Пдбпр Синдиката на теритприји ппщтине 
пднпснп града, 

 акп синдикална прганизација или Пдбпр синдиката на теритприји 
ппщтине или града дпнесу пдлуку да средства пд шланарине не  уплаћују 
Већу Савеза сампсталних синдиката на теритприји. 

 

Чланарину заппслених, шланпва Синдиката расппређује и тп: 
1. 50% средстава синдикалнпј прганизацији; 
2. 50% Републишкпм пдбпру Синдиката акп није фпрмиран регипнални 

центар; 
3. 28% Републишкпм пдбпру за рад Регпналнппг центра; 
4. 22% Републишкпм пдбпру Синдиката. 
Чланпви кпји су неппсреднп ушлаоени у Синдикат, 1% пд нетп зараде 

уплаћују Републишкпм пдбпру Синдиката. 
Чланпви пензипнери 0,5% пд прпсешне пензије у Републици за ппследои 

месец, уплаћују Републишкпм пдбпру Синдиката.“ 
 

Члан 9. 
Републишки пдбпр Синдиката, пд укупнп уплаћених средстава из шланпва 

4, 5, 6, и 7, уплаћује дп 25% на рашун Већа Савеза сампсталних синдиката 
Србије у складу са шланпм 62. став 4. Статута Савеза сампсталних синдиката 
Србије и са ставпм 2. и 3. шлана 63. Статута Синдиката. 

Чланарина кпју уплаћују шланпви Синдиката у већем изнпсу пд редпвне 
шланарине пп шлану 62. Статута Савеза сампсталних синдиката Србије, не 
улази кап пбавеза Синдиката према Савезу. 

 

КПРИШЋЕОЕ ПРИХПДА 
 

Члан 10. 
Прихпде Синдикат пбразпваоа Србије кпристи за: 
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1. функципналне расхпде везане за припрему и пдржаваое седница, 
састанака, семинара, саветпваоа и кпнференција; 

2. материјалне расхпде (ппщтанскп – телефпнске трпщкпве, 
канцеларијски материјал, путне трпщкпве, трпщкпве закупа, грејаоа, 
електришне енергије, и друге издатке везане за пбављаое активнпсти 
синдиката; 

3. пружаое правне ппмпћи шланпвима синдиката; 
4. сарадоу и размену искустава у раду између прганизација и пргана 

синдиката; 
5. псппспбљаваоа кадрпва синдиката; 
6. набавку литературе, публикација и гласила; 
7. набавку пснпвних средстава, технишких уређаја и друге ппреме; 
8. исплату зарада и дргуих примаоа заппслених кпји су на раду и у 

раднпм пднпсу у Републишкпм пдбпру; 
9. нпвшану ппмпћ шланпвима синдиката и синдикалним прганизацијама, 

кап и ппрпдицама заппслених у слушају смрти или ппвреде на раду; 
10. међунарпдну синдикалну сарадоу. 

 

Члан 11. 
Средства пд шланарине, Синдикат пбразпваоа Србије кпристи за 

финансираое пствариваоа функција у складу са Статутпм и пвим 
правилникпм и тп за ствараое услпва за рад: 

 Пргана Синдиката пбразпваоа Србије; 
 Пдбпра делатнпсти фпрмираних у пквиру Синдиката пбразпваоа 

Србије; 
 Пружаое правне и радне защтите; 
 Пбезбеђеое услпва и исплата путних трпщкпва шланпвима пргана 

синдиката; 
 

Члан 12. 
Из прихпда синдиката финансира се: 
 Активнпсти на дпнпщеоу и реализацији Ппсебнпг и кплективнпг 

угпвпра кпд ппслпдавца, 
 Ангажпванпст, неппсреднп или прекп пдгпварајућих субјеката, на 

рещаваоу сппрних питаоа у прганима и синдикалним прганизацијама, 
 Ппслпви, кпје пп ппсебнпм угпвпру за пптребе Синдиката пбразпваоа 

Србије пбавља Савез сампсталних синдиката Србије, Већа Савеза сампсталних 
синдиката на теритприји или друга прганизација (ппслпви раднп – правне 
защтите, коигпвпдственп – финансијске услуге, пбразпваое синдикалних 
активиста, ппслпве маркетинга, ппвпљнијих услпва за пдмпр, ппправак и 
рекреацију и др.) 
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 прихпди из шлана 8. став 1. наменски се кпристе за активнпсти 
синдикалне прганизације или Пдбпра синдиката на теритприји ппщтине или 
града. 

 
 

Члан 13. 
Заппслени шлан синдиката пстварује ппмпћ у синдикалнпј прганизацији 

устанпве у кпјпј ради. 
Пдлукама и актима пдбпра синдикалне прганизације уређују се у кпјим 

слушајевима се пва ппмпћ даје, у кпм изнпсу и друга питаоа из пве пбласти. 
 

Члан 14. 
Републишки пдбпр Синдиката пбразпваоа Србије мпже фпрмирати 

фпндпве за пружаое нпвшане и друге ппмпћи шланпвима и синдикалним 
прганизацијама. 

Актима и пдлукама из става 1. пвпг шлана уређује се пбразпваое фпнда, 
нашин пбезбеђиваоа средстава и услпве пп кпјима се пва ппмпћ даје и у кпм 
изнпсу, кап и друга питаоа неппхпдна за рад и функципнисаое пвих пргана. 

 
НАДЗПРНИ ПДБПР 

 

Члан 15. 
Надзпр над пствариваоем пплитике финансираоа, расппделе и упптребе 

средстава кпјима распплажу пргани Синдиката пбразпваоа Србије врщи 
Надзпрни пдбпр. 

Надзпрни пдбпр из става 1. пвпг шлана бира се на нашин утврђен Статутпм 
Синдиката пбразпваоа Србије. 

 

Члан 16. 
Надзпрни пдбпр за свпј рад пдгпвара Скупщтини Синдиката пбразпваоа 

Србије. 
Надзпрни пдбпр је сампсталан прган и врщи кпнтрплу рада пргана за  

шији је надзпр изабран, а у перипду између две скупщтине, пп захтеву 
Председнищтва, пднпснп, Републишкпг пдбпра, кпнтрплище рад и других 
пргана Синдиката пбразпваоа Србије. 

 

Члан 17. 
У складу са задацима утврђеним Статутпм Синдиката пбразпваоа Србије, 

Надзпрни пдбпр врщи надзпр и ппјединашну кпнтрплу над применпм 
правилника п материјалнп – финансијскпм ппслпваоу прганизација и пргана 
Синдиката пбразпваоа Србије и оегпвих пдлука и стара се да се  ппслпваое 
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и рад пргана врщи у складу са пдредбама пвпг правилника и других ппщтих 
аката Синдиката пбразпваоа Србије и закпнских прпписа. 

 

Члан 18. 
Пснпвне дужнпсти Надзпрнпг пдбпра су: 
 Да анализира усклађенпст трпщеоа средстава са прпграмскпм 

активнпщћу синдикалних прганизација и пргана Републишкпг пдбпра, 
 Да пстварује увид у расппделу и кприщћеое средстава, пцеоује 

ваљанпст дпнетих пдлука и пправданпст трпщеоа средстава, 
 Да се стара п правилнпм изврщаваоу плана прихпда и расхпда, 
 Да дпнесе правилник п свпм раду, 
 Да предлаже мере за правилнп спрпвпђеое пплитике финансираоа и 

раципналну упптребу средстава, 
 Да прегледа заврщне рашуне и перипдишне пбрашуне и утврђује 

оихпву исправнпст, 
 Да кпнтрплище изврщаваое пдлука пргана Синдиката пбразпваоа 

Србије и тп да ли су те пдлуке дпнете у складу са Статутпм и другим ппщтим 
актима и важећим закпнским прпписима, 

 Да кпнтрплище да ли се уреднп впде ппслпвне коиге  и  
дпкументација и 

 Врщи и друге ппслпве утврђене актима синдиката и закпнпм. 
 

Члан 19. 
Финансијскп и материјалнп ппслпваое прганизација и пргана синдиката 

впди се пп пдредбама пвпг правилника и важећих закпнских прпписа. 
Прганизације и пргани, ппслпваое из става 1. пвпг шлана, пбављају прекп 

жирп рашуна птвпрених кпд пдгпварајућих банака. 
 

Члан 20. 
Прганизације и пргани синдиката пбавезни су да Надзпрнпм пдбпру, у 

складу са пвим правилникпм, ставе на увид ппдатке и сву дпкументацију 
пптребну за изврщеое задатака надзпра закпнитпг рада и ппслпваоа. 

Надзпрни пдбпр врщи надзпр прегледпм материјалнп – финансијскпг 
ппслпваоа пп пптреби или на захтев шланпва пргана најмаое једнпм 
гпдищое. 

 

Члан 21. 
Укпликп Надзпрни пдбпр утврди да се средства не кпристе за намене за 

кпје су планпм утврђене, а у складу са пвим правилникпм и закпнпм, п тпме 
ппднпси извещтај надлежнпм пргану и предлаже пдгпварајуће мере  у 
складу са Статутпм и закпнпм. 
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Члан 22. 
Приликпм прегледа финансијскпг и материјалнпг ппслпваоа Надзпрни пдбпр 

пбавезнп сашиоава записник у кпји се унпсе: имена шланпва кпји су врщили 
преглед, датум прегледа и стаое нађенп приликпм прегледа, имена присутних 
лица, име пдгпвпрнпг лица, кап и назив пргана кпји је бип предмет кпнтрпле. 

Записник се сашиоава у два примерка пд кпјих један задржава Надзпрни 
пдбпр, а други се дпставља надлежнпм пргану синдиката кпји је дужан да га 
размптри. 

Укпликп надлежни прган синдиката не ппступи пп тражеоу Надзпрнпг 
пдбпра, Надзпрни пдбпр је пбавезан да п свпм налазу пбавести надлежне 
државне пргане. 

 

Члан 23. 
Надзпрни пдбпр врщи преглед заврщнпг рашуна пствареним ппслпвним 

резултатима у тпј ппслпвнпј гпдини ради утврђиваоа правилнпсти и закпнитпсти 
кприщћеоа шланарине и других прихпда и наменскпм кприщћеоу средстава 
према актима пргана синдиката и ппщтим актима и закпнпм. 

 

Члан 24. 
У слушају пптребе Надзпрни пдбпр мпже да ангажује и струшне 

прганизације и лица кап ппмпћ при врщеоу свпјих задатака. 
 

Члан 25. 
Надзпрни пдбпр, ппред права и пбавеза из шлана 19. пвпг правилника има 

правп да уз сагласнпст Републишкпг пдбпра изврщи кпнтрплу рада и других пргана 
Синдиката пбразпваоа и п нађенпм стаоу пбавести Републишки пдбпр, кап и да 
предлпжи пдгпварајуће мере схпднп утврђенпм стаоу. 

 

Члан 26. 
Републишки пдбпр, на предлпг Председнищтва и Надзпрнпг пдбпра бира 

Главнпг синдикалнпг ревизпра. 
На предлпг Главнпг синдикалнпг ревизпра и Надзпрнпг пдбпра, 

Председнищтвп именује десет Синдикалних ревизпра пп регипналнпм принципу. 
Дужнпст Главнпг синдикалнпг ревизпра је да врщи кпнтрплу и увид у наплату  

и расппделу шланарине у синдикалним прганизацијама и у ппщтинским, градским 
и ппкрајинским већима синдиката, у складу са шланпвима 4. – 8. пвпг правилника. 

Главни синдикални ревизпр и синдикални ревизпри за свпј рад пдгпварају 
Надзпрнпм пдбпру, Председнищтву и Републишкпм пдбпру. 

Дужнпст Синдикалнпг ревизпра је да врщи кпнтрплу и увид у синдикалним 
прганизацијама п наплати и расппдели шланарине у складу са шланпвима 4. – 8. 
пвпг правилника, на теритприји за кпју је пдређен. 
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ПДГПВПРНПСТИ И САНКЦИЈЕ 
 

Члан 27. 
Председник синдикалне прганизације је пдгпвпран за кпнтрплу наплате 

шланарине и расппделе шланарине вищим прганима. 
Председник или представник синдикалне прганизације кпји је уједнп и 

шлан Републишкпг пдбпра или пдбпра делатнпсти, укпликп не изврщава  
свпје пбавезе према Републишкпм пдбпру утврђене Статутпм и пвим 
правилникпм кпје се пднпсе на плаћаое шланарине, нема правп на 
надпкнаду путних трпщкпва и дневница. 

Пдлуку п примени претхпднпг става дпнпси Председнищтвп Републишкпг 
пдбпра на пснпву извещтаја п уплати шланарине. 

 

Члан 28. 
Технишки секретар Републишкпг пдбпра је пдгпвпран за кпнтрплу уплате 

шланарине Републишкпм пдбпру пд стране синдикалних  прганизација. 
Технишки секретар је дужан да п тпме пбавести Републишки пдбпр. 

 

Члан 29. 
Укпликп синдикална прганизација не уплаћује шланарину Синдикату 

пбразпваоа Србије, два месеца узастппнп, или три месеца са прекидима, 
технишки секретар пбавещтава синдикалну прганизацију п неуплаћиваоу 
шланарине. 

 

Члан 30. 
Акп ни ппсле пбавещтеоа п неуплаћиваоу шланарине синдикална 

прганизација не ппшне да уплаћује шланарину,  Председнищтвп  РПС-а  
распустиће Пдбпр синдикалне прганизације и заказати термин нпвих избпра за 
председника и шланпве Пдбпра синдикалне  прганизације. 

Ппщтински, пкружни и градски пдбпри задужују се за спрпвпђеое избпра  
у рпку пд 15 дана пд дана дпстављаоа пбавещтеоа синдикалнпј 
прганизацији. 

Накпн изврщених избпра у синдикалнпј прганизацији иста је дужна да 
измири сва дугпваоа из претхпднпг перипда и да настави уреднп 
уплаћиваое шланарине. 

 

Члан 31. 
Акп ни ппсле спрпведених избпра у синдикалнпј прганизацији, иста не 

ппшне са уплаћиваоем шланарине Републишкпм пдбпру, Председнищтвп 
РПС-а дпнпси пдлуку п искљушеоу свих шланпва синдикалне прганизације из 
Синдиката пбразпваоа Србије. 
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Председнищтвп РПС-а дпнеће пдлуку п искљушеоу из Синдиката 
пбразпваоа Србије пних синдикалних прганизација кпје у тпку календарске 
гпдине на пснпву извещтаја технишкпг секретара не уплате шетири месеца 
шланарину, без пправданих разлпга. 

Искљушени шланпви дужни су да врате шланске карте Синдикату 
пбразпваоа Србије, а оихпва имена се брищу из евиденције шланпва 
Синдиката пбразпваоа Србије. 

 

Члан 32. 
Пвај правилник ступа на снагу данпм усвајаоа на седници Републишкпг 

пдбпра. 
 

Члан 33. 
„Измене и дппуне пвпг правилника ступају на снагу и примеоују се 8  

дана пд дана дпнпщеоа на седници Републишкпг пдбпра пд 07.12.2012. 
гпдине.“ 

 
Бепград,    ПРЕДСЕДНИК 

 

Бранислав Павлпвић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

42 



Брпј – 64/15 
Бепград, 24.06.2015. 

 
На пснпву шлана 33. Статута Синдиката пбразпваоа Србије,  Републишки  

пдбпр Синдиката пбразпваоа Србије на седници пдржанпј 24. јуна 2015. гпдине 
дпнпси 

 

П Д Л У К У 
П ИЗБПРИМА У СИНДИКАТУ ПБРАЗПВАОА СРБИЈЕ 

ЗА ПЕРИПД 2015/16. – 2020/21. ГПДИНЕ 

Члан 1. 
Избпри у Синдикату пбразпваоа Србије ппшиоу 1. септембра 2015. 

гпдине, а заврщавају се кпнституисаоем Републишкпг  пдбпра  најкасније  дп 
15. априла 2016. гпдине. 

Избпри у синдикалним прганизацијама мпрају се заврщити најкасније дп 
15. нпвембра 2015. гпдине. 

Избпри за шланпве ппщтинских пдбпра и пдбпра за вище ппщтина  
ппшиоу 15. нпвембра 2015. гпдине, а заврщавају се најкасније дп 15. 
децембра 2015. гпдине. 

Избпри за шланпве градских, регипналних и пкружних пдбпра ппшиоу 15. 
децембра 2015. гпдине, а заврщавају се најкасније дп 31. јануара 2016. 
гпдине. 

Избпри за Ппкрајински пдбпр и пдбпре делатнпсти мпрају се заврщити 
најкасније дп 31. марта 2016. гпдине. 

У пним щкплама и устанпвама где су избпри пдржани у перипду пд 1. 
јануара 2015. гпдине дп ступаоа на снагу пве пдлуке, није пбавезнп ппнпвп 
пдржаваое избпра, избпри се признају. 

 

Члан 2. 
Евидентираое, предлагаое и избпр кандидата за шланпве пргана Синдиката 

врщи се у складу са правилима синдикалне прганизације, статутарним 
дпкументима, пднпснп пдлукама пкружних, градских и ппкрајинских пдбпра. 

 

Члан 3. 
За шланпве пргана треба предлагати и бирати синдикалне активисте кпји су се 

афирмисали и пптврдили у бпрби за екпнпмске и спцијалне интересе и права 
радника, кпји су активнп дппринпсили трансфпрмацији синдиката и кпји су 
ппщтпвали и спрпвпдили пдлуке Републишкпг пдбпра Синдиката пбразпваоа 
Србије. 
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Члан 4. 
За шланпве пргана Синдиката и нпсипце функција не мпгу бити предлагани и 

бирани шланпви Синдиката кпји су свпјим ппнащаоем нарущавали углед 
Синдиката пбразпваоа Србије, кпји су маое пд две гпдине председници 
синдикалне прганизације (псим у изузетним слушајевима, уз сагласнпст 
Председнищтва Републишкпг пдбпра), кпји нису ппщтпвали пдлуке Републишкпг 
пдбпра и шије прганизације нису ппщтпвале свпје пбавезе п уплати шланарине 
схпднп Статуту и Правилнику п материјалнп – финансијскпм ппслпваоу и раду 
Надзпрнпг пдбпра Синдиката пбразпваоа  Србије. 

 

Члан 5. 
Пдлука п брпју, структури и нашину избпра шланпва Републишкпг пдбпра 

Синдиката пбразпваоа Србије за перипд 2015/16. – 2020/21. гпдине, Пдлука п 
фпрмираоу ппщтинских, пдбпра за вище ппщтина, регипналних, пкружних и 
градских пдбпра пбразпваоа, кап и пдлуке п брпју, структури и нашину избпра 
шланпва за пдбпра делатнпсти пснпвних и средоих щкпла, виспкпг пбразпваоа, 
предщкплских устанпва и ушенишкпг и студентскпг стандарда, су саставни деп пве 
пдлуке. 

 

ПРЕДСЕДНИК 
Бранислав Павлпвић 
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Брпј – 65/15 
Бепград, 24.06.2015. 

 
На пснпву шлана 32. Статута Синдиката пбразпваоа Србије и шлана 5. 

Пдлуке п избприма, брпј 64/15 пд 24. јуна 2015. гпдине, Републишки пдбпр 
Синдиката пбразпваоа Србије дпнпси 

 

П Д Л У К У 
П ФПРМИРАОУ ППШТИНСКИХ, ПКРУЖНИХ, РЕГИПНАЛНИХ, 

ГРАДСКИХ И ППКРАЈИНСКИХ ПДБПРА ПБРАЗПВАОА ЗА 
МАНДАТНИ ПЕРИПД 2015/16. – 2020/21. ГПДИНЕ 

 

Члан 1. 
Избпри за шланпве ппщтинских пдбпра и пдбпра за вище ппщтина  

ппшиоу 15. нпвембра 2015. гпдине, а заврщавају се најкасније дп 15. 
децембра 2015. гпдине. 

Избпри за шланпве градских, регипналних и пкружних пдбпра ппшиоу 15. 
децембра 2015. гпдине, а заврщавају се најкасније дп 31. јануара 2016. 
гпдине. 

Избпри за Ппкрајински пдбпр и пдбпре делатнпсти мпрају се заврщити 
најкасније дп 31. марта 2016. гпдине. 

У пним щкплама и устанпвама где су избпри пдржани у перипду пд 1. 
јануара 2015. гпдине дп ступаоа на снагу пве пдлуке, није пбавезнп ппнпвп 
пдржаваое избпра, избпри се признају. 

 

Члан 2. 
Ппщтински пдбпр Синдиката пбразпваоа Србије мпже се фпрмирати акп 

на тпј теритприји има најмаое 25% щкпла и најмаое 10% шланпва пд  
укупнпг брпја заппслених. 

Пдбпр пбразпваоа за вище ппщтина, пкружни пдбпр, регипнални, 
пднпснп градски пдбпр мпже се фпрмирати акп у тим ппщтинама, пкругу, 
пднпснп граду има најмаое 20% щкпла и најмаое 10% шланпва пд укупнпг 
брпја заппслених. 

Ппкрајински пдбпр се мпже фпрмирати акп има најмаое 30% щкпла и 
најмаое 20% шланпва пд укупнпг брпја заппслених у ппкрајини. 

Члан 3. 
Ппкрајински пдбпри Впјвпдине и Кпспва и Метпхије и Градски пдбпр 

Бепграда се фпрмирају у складу са пдредбама Статута Синдиката 
пбразпваоа Србије и пдредбама пве пдлуке. 
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Члан 4. 
Ппкрајински пдбпри пбразпваоа мпгу пдлушити, на пснпву Статута 

Синдиката пбразпваоа Србије да фпрмирају ппщтинске, пдбпре за вище 
ппщтина, пкружне и градске пдбпре синдиката. 

Члан 5. 
Радпм Пкружнпг пднпснп Регипналнпг пдбпра Синдиката пбразпваоа 

Србије рукпвпди председник пдбпра, кпга бирају шланпви Пдбпра, тајним 
гласаоем. 

Члан 6. 
Критеријуме за фпрмираое ппщтинскпг пдбпра не испуоавају следеће 

ппщтине: Иваоица, Аранђелпвац, Раша, Кнић, Краљевп, Вроашка Баоа, 
Крущевац, Александрпвац, Бабущница, Ћуприја, Параћин, Бпгатић,  Мали 
Звпрник, Ппжега, Сјеница, Ваљевп, Псешина, Сурдулица, Бпсилеград, Србпбран, 
Бела Црква, Врщац, Кпвин, Пппвп, Паншевп, Каоижа, Спмбпр, Рума, Инђија, 
Пећинци, Зреоанин и Сешао. 

 

Члан 7. 
Критеријуме за фпрмираое пкружних пдбпра не испуоава: Шумадијски 

пкруг. 
Критеријуме за фпрмираое градских пдбпра не испуоавају: Крагујевац и 

Нпви Сад. 
 

Члан 8. 
Фпрмирају се: 
1. ППКРАЈИНСКИ ПДБПР ВПЈВПДИНЕ са седищтем у НПВПМ САДУ; 
2. ППКРАЈИНСКИ ПДБПР КПСМЕТА са седищтем у КПСПВСКПЈ 

МИТРПВИЦИ; 
3. ГРАДСКИ ПДБПР БЕПГРАДА са седищтем У БЕПГРАДУ; 
4. ГРАДСКИ ПДБПР НИША са седищтем У НИШУ; 
5. ПДБПР МАЧВАНСКПГ ПКРУГА са седищтем У ШАПЦУ; 
6. ПДБПР КПЛУБАРСКПГ ПКРУГА са седищтем У УБУ: 
7. ПДБПР ППДУНАВСКПГ ПКРУГА са седищтем У СМЕДЕРЕВУ; 
8. ПДБПР МПРАВИЧКПГ ПКРУГА са седищтем У ЧАЧКУ; 
9. ПДБПР РАШКПГ ПКРУГА са седищтем У НПВПМ ПАЗАРУ; 
10. ПДБПР РАСИНСКПГ ПКРУГА са седищтем У ТРСТЕНИКУ; 
11. ПДБПР ЈАБЛАНИЧКПГ ПКРУГА са седищтем У ЛЕСКПВЦУ; 
12. ПДБПР НИШАВСКПГ ПКРУГА са седищтем У НИШУ; 
13. ПДБПР ПИРПТСКПГ ПКРУГА са седищтем У ПИРПТУ; 
14. ПДБПР БРАНИЧЕВСКПГ ПКРУГА са седищтем У ППЖАРЕВЦУ; 
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15. ПДБПР ТППЛИЧКПГ ПКРУГА са седищтем У ПРПКУПЉУ; 
16. ПДБПР ППМПРАВСКПГ ПКРУГА са седищтем У ЈАГПДИНИ; 
17. ПДБПР ЗЛАТИБПРСКПГ ПКРУГА са седищтем У УЖИЦУ; 
18. ПДБПР ПЧИОСКПГ ПКРУГА са седищтем У ВРАОУ; 
19. ПДБПР ЗАЈЕЧАРСКПГ ПКРУГА са седищтем У ЗАЈЕЧАРУ; 
20. ПДБПР БПРСКПГ ПКРУГА са седищтем У БПРУ. 

Члан 9. 
Пва пдлука ступа на снагу данпм дпнпщеоа. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Бранислав Павлпвић 
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Брпј – 66/15 
Бепград, 24.06.2015. 

 
На пснпву шлана 32. Статута Синдиката пбразпваоа Србије и шлана 5. 

Пдлуке п избприма, брпј 64/15 пд 24. јуна 2015. гпдине, Републишки пдбпр 
Синдиката пбразпваоа Србије дпнпси 

 

П Д Л У К У 
П БРПЈУ, СТРУКТУРИ И НАЧИНУ ИЗБПРА ЧЛАНПВА 

РЕПУБЛИЧКПГ ПДБПРА СИНДИКАТА ПБРАЗПВАОА СРБИЈЕ ЗА 
ПЕРИПД 2015/16. – 2020/21. ГПДИНЕ 

Члан 1. 
Републишки пдбпр Синдиката пбразпваоа Србије (у даљем тексту: 

Републишки пдбпр) у нареднпм петпгпдищоем мандату имаће 45 шланпва и 
тп: 22 (двадесетдва) из Пдбпра делатнпсти пснпвнпг и средоег пбразпваоа, 
5 (пет) из Пдбпра делатнпсти предщкплских устанпва, 7 (седам) из Пдбпра 
делатнпсти виспкпг пбразпваоа, 2 (два) из Пдбпра делатнпсти ушенишкпг и 
студентскпг стандарда и 9 (девет) из реда истакнутих синдикалних активиста 
у складу са шланпм 32. став 3. Статута Синдиката пбразпваоа Србије. 

Ппщтински, пдбпр за вище ппщтина, регипнални, пкружни, градски и 
ппкрајински пдбпри се фпрмирају пп следећим критеријумима: за фпрмираое 
ппщтинскпг пдбпра пптребнп је имати најмаое 25% щкпла и најмаое 10% 
шланпва пд укупнпг брпја заппслених на теритприји ппщтине; за фпрмираое 
градскпг пднпснп пкружнпг пдбпра пптребнп је најмаое 20% щкпла и најмаое 
10% пд укупнпг брпја заппслених на теритприји пкруга пднпснп града и за 
Ппкрајински пдбпр је неппхпднп имати најмаое 30% щкпла и најмаое 20% пд 
укупнпг брпја заппслених у ппкрајини. 

Пви ппдаци ће се дпкументпвати на пснпву извещтаја п уплаћенпј 
шланарини и брпју заппслених на датпј теритприји, кап и на пснпву 
пппуоених приступница. 

 

Члан 2. 
Избпри у синдикалним прганизацијама у устанпвама ппшиоу 1. септембра 

2015. гпдине, а заврщавају се кпнституисаоем Републишкпг  пдбпра  најкасније 
дп 15. априла 2016. гпдине. 

У пним щкплама и устанпвама где су избпри пдржани у перипду пд 1. 
јануара 2015. гпдине дп ступаоа на снагу пве пдлуке, није пбавезнп ппнпвп 
пдржаваое избпра. 
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Члан 3. 
За наредни мандатни перипд утврђује се следећи састав Републишкпг 

пдбпра Синдиката пбразпваоа Србије пп делатнпстима и теритприји: 
 

А. ПДБПР ДЕЛАТНПСТИ ПСНПВНИХ И СРЕДОИХ ШКПЛА 
 

1. ППКРАЈИНСКИ ПДБПР ВПЈВПДИНЕ5 шланпва 
2. ППКРАЈИНСКИ ПДБПР КПСПВА И МЕТПХИЈЕ1 шлан 
3. ГРАДСКИ ПДБПР БЕПГРАДА3 шлана 
4. РАШКИ ПКРУГ – НПВИ ПАЗАР1 шлан 
5. РАСИНСКИ ПКРУГ – ТРСТЕНИК1 шлан 
6. ЈАБЛАНИЧКИ ПКРУГ – Р.Ц. ЛЕСКПВАЦ2 шлана 
7. НИШАВСКИ И ПИРПТСКИ ПКРУГ – НИШ1 шлан 
8. БРАНИЧЕВСКИ И ППДУНАВСКИ ПКРУГ – Р.Ц.ППЖАРЕВАЦ1 шлан 
9. ТППЛИЧКИ ПКРУГ – ПРПКУПЉЕ 1 шлан 
10. ППМПРАВСКИ ПКРУГ – ЈАГПДИНА 1 шлан 
11. МАЧВАНСКИ ПКРУГ – ШАБАЦ1 шлан 
12. ЗЛАТИБПРСКИ ПКРУГ – УЖИЦЕ1 шлан 
13. КПЛУБАРСКИ ПКРУГ – УБ 1 шлан 
14. ПЧИОСКИ ПКРУГ – ВРАОЕ1 шлан 
15. ЗАЈЕЧАРСКИ И БПРСКИ ПКРУГ – ЗАЈЕЧАР 1 шлан 
УКУПНП:  22 члана 

 

Б. ПДБПР ДЕЛАТНПСТИ ПРЕДШКПЛСКИХ УСТАНПВА 
 

1. ПРЕДШКПЛСКЕ УСТАНПВЕ ИЗ ВПЈВПДИНЕ3 шлана 
2. ПРЕДШКПЛСКЕ УСТАНПВЕ ИЗ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ2 шлана 
УКУПНП:  5 чланпва 

 

В. ПДБПР ДЕЛАТНПСТИ ВИСПКПГ ПБРАЗПВАОА 
 

3. ГРАДСКИ ПДБПР БЕПГРАДА4 шлана 
4. ППКРАЈИНСКИ ПДБПР ВПЈВПДИНЕ2 шлана 
5. ГРАДСКИ ПДБПР КРАГУЈЕВЦА1 шлан 
УКУПНП:  7 чланпва 

 

Г. ПДБПР ДЕЛАТНПСТИ УЧЕНИЧКПГ И СТУДЕНТСКПГ СТАНДАРДА 
 

6. ПРЕДСТАВНИК ДПМА УЧЕНИКА1 шлан 
7. ПРЕДСТАВНИК СТУДЕНТСКПГ ЦЕНТРА1 шлан 
УКУПНП:  2 члана 
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Члан 4. 
Скупщтину Синдиката пбразпваоа Србије шине шланпви Републишкпг 

пдбпра садащоег сазива, нпвпизабрани шланпви, шланпви Статутарнпг 
пдбпра и шланпви Надзпрнпг пдбпра из старпг сазива, при шему Скупщтина 
верификује оихпв избпр. 

На седници Скупщтине Синдиката пбразпваоа Србије разматра се 
Извещтај п раду Синдиката и Републишкпг пдбпра, дпнпси Статут Синдиката  
и даје разрещница Републишкпм пдбпру. 

Накпн кпнституисаоа, Републишки пдбпр бира председника и именује 
секретара, бира Председнищтвп и бира шланпве Већа Савеза сампсталних 
синдиката Србије из Синдиката пбразпваоа Србије. 

Члан 5. 
Мандат свих пргана и нпсилаца функције траје 5 гпдина, пп истеку 

мандата мпгу бити ппнпвп бирани, и разрещени функције пре истека 
мандата у складу са Статутпм Синдиката пбразпваоа Србије. 

 

Члан 6. 
При избпру шланпва пргана на свим нивпима треба впдити рашуна п 

равнпмернпј заступљенпсти пплпва и п заступљенпсти млађих синдикалних 
активиста. 

 

Члан 7. 
Пва пдлука ступа на снагу данпм дпнпщеоа. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Бранислав Павлпвић 
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Брпј – 67/15 
Бепград, 24.6.2015. 

 
На пснпву шлана 32. Статута Синдиката пбразпваоа Србије и шлана 5. 

Пдлуке п избприма, брпј 64/15 пд 24. јуна 2015. гпдине, Републишки пдбпр 
Синдиката пбразпваоа Србије дпнпси 

 

П Д Л У К У 
П БРПЈУ, СТРУКТУРИ И НАЧИНУ ИЗБПРА ЧЛАНПВА ПДБПРА 

ДЕЛАТНПСТИ ВИСПКПГ ПБРАЗПВАОА ЗА ПЕРИПД 2015/16. – 
2020/21. ГПДИНЕ 

Члан 1. 
Пдбпр делатнпсти виспкпг пбразпваоа (у даљем тексту: Републишки пдбпр 

делатнпсти) у нареднпм петпгпдищоем мандату имаће 19 шланпва. 
 

Члан 2. 
Избпри у синдикалним прганизацијама у устанпвама ппшиоу 1. септембра 

2015. гпдине, а заврщавају се кпнституисаоем Републишкпг пдбпра делатнпсти 
најкасније дп 15. марта 2016. гпдине. 

У пним устанпвама где су избпри пдржани у перипду пд 1. јануара 2015. 
гпдине дп ступаоа на снагу пве пдлуке, није пбавезнп ппнпвп пдржаваое избпра. 

 

Члан 3. 
За наредни мандатни перипд утврђује се следећи састав Републишкпг пдбпра 

делатнпсти пп теритприји: 
 

16. ГРАДСКИ ПДБПР БЕПГРАДА7 шланпва (5 + 2) 
17. ПДБПР ДЕЛАТНПСТИ ВИСПКПГ ПБРАЗ. ВПЈВПДИНЕ5 шланпва (4 + 1) 
18. УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ4 шлана (3 + 1) 
19. УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ1 шлан 
20. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ2 шлана 
УКУПНП:19 чланпва 

 
Пд шланпва Републишкпг пдбпра делатнпсти из Бепграда, два 

представника су из виспких щкпла, а из Нпвпг Сада и Крагујевца пп један 
представник виспких щкпла са те теритприје. 
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Члан 4. 
Пдлука п избприма кпју дпнпси Републишки пдбпр пднпси се на делатнпсти 

факултета и виспких щкпла, кпје ће у складу са избпрним дпкументима врщити 
неппсреднп избпре пд синдикалне прганизације. 

 

Члан 5. 
Мандат свих пргана и нпсилаца функције траје 5 гпдина, пп истеку 

мандата мпгу бити ппнпвп бирани, а и разрещени функције пре истека 
мандата у складу са Статутпм Синдиката пбразпваоа Србије. 

 

Члан 6. 
При избпру шланпва пргана на свим нивпима треба впдити рашуна п 

равнпмернпј заступљенпсти пплпва и п заступљенпсти млађих синдикалних 
активиста. 

 

Члан 7. 
Пва пдлука ступа на снагу данпм дпнпщеоа. 

 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Бранислав Павлпвић 
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Брпј – 68/15 
Бепград, 24.6.2015. 

 
На пснпву шлана 32. Статута Синдиката пбразпваоа Србије и шлана 5. 

Пдлуке п избприма, брпј 64/15 пд 24. јуна 2015. гпдине, Републишки пдбпр 
Синдиката пбразпваоа Србије дпнпси 

 

П Д Л У К У 
П БРПЈУ, СТРУКТУРИ И НАЧИНУ ИЗБПРА ЧЛАНПВА ПДБПРА 

ДЕЛАТНПСТИ ПРЕДШКПЛСКИХ УСТАНПВА ЗА ПЕРИПД 2015/16. 
– 2020/21. ГПДИНЕ 

Члан 1. 
Пдбпр делатнпсти предщкплских устанпва (у даљем тексту: Републишки 

пдбпр делатнпсти) у нареднпм петпгпдищоем мандату имаће 19 шланпва. 
 

Члан 2. 
Избпри у синдикалним прганизацијама у устанпвама ппшиоу 1. 

септембра 2015. гпдине, а заврщавају се кпнституисаоем Републишкпг 
пдбпра делатнпсти најкасније дп 15. марта 2016. гпдине. 

У пним устанпвама где су избпри пдржани у перипду пд 1. јануара 2015. 
гпдине дп ступаоа на снагу пве пдлуке, није пбавезнп ппнпвп пдржаваое 
избпра. 

 

Члан 3. 
За наредни мандатни перипд утврђује се следећи састав Републишкпг 

пдбпра делатнпсти пп теритприји: 
21. ППКРАЈИНСКИ ПДБПР ВПЈВПДИНЕ10 шланпва и тп: 
- ПУ НПВИ САД 2 шлана 
- ПУ СУБПТИЦА1 ЧЛАН 
- ПУ КИКИНДА1 ЧЛАН 
- ПУ СТАРА ПАЗПВА1 ЧЛАН 
- ПУ КУЛА1 ЧЛАН 
- ПУ АПАТИН1 ЧЛАН 
- ПУ БЕЧЕЈ1 ЧЛАН 
- ПУ СРЕМСКА МИТРПВИЦА1 ЧЛАН 
- ПУ ВРБАС1 шлан 
22. НИШ1 шлан 
23. СМЕДЕРЕВП1 шлан 
24. ЛЕСКПВАЦ1 шлан 
25. АЛЕКСИНАЦ1 шлан 
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26. СВИЛАЈНАЦ1 шлан 
27. ПЕТРПВАЦ1 шлан 
28. ВРАОЕ1 шлан 
29. УБ1 шлан 
30. ДЕСППТПВАЦ1 шлан 
УКУПНП:19 чланпва 

 

Члан 4. 
Пдлука п избприма кпју дпнпси Републишки пдбпр пднпси се на делатнпсти 

предщкплскпг пбразпваоа, кпје ће у складу са избпрним дпкументима врщити 
неппсреднп избпре пд синдикалне  прганизације. 

У ппщтинским, пдбприма за вище ппщтина, градским, регипналним, 
пкружним и ппкрајинским пдбприма пснпвнпг и средоег пбразпваоа, мпгу се 
укљушити и представници предщкплских  устанпва. 

 

Члан 5. 
Мандат свих пргана и нпсилаца функције траје 5 гпдина, пп истеку 

мандата мпгу бити ппнпвп бирани, а и разрещени функције пре истека 
мандата у складу са Статутпм Синдиката пбразпваоа Србије. 

 

Члан 6. 
Пва пдлука ступа на снагу данпм дпнпщеоа. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Бранислав Павлпвић 
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Брпј – 69/15 
Бепград, 24.6.2015. 

 
На пснпву шлана 32. Статута Синдиката пбразпваоа Србије и шлана 5. 

Пдлуке п избприма, брпј 64/15 пд 24. јуна 2015. гпдине, Републишки пдбпр 
Синдиката пбразпваоа Србије дпнпси 

 

П Д Л У К У 
П БРПЈУ, СТРУКТУРИ И НАЧИНУ ИЗБПРА ЧЛАНПВА ПДБПРА 
ДЕЛАТНПСТИ УЧЕНИЧКПГ И СТУДЕНТСКПГ СТАНДАРДА ЗА 

ПЕРИПД 2015/16. – 2020/21. ГПДИНЕ 

Члан 1. 
Пдбпр делатнпсти ушенишкпг и студентскпг стандарда (у даљем тексту: 

Републишки пдбпр делатнпсти) у нареднпм петпгпдищоем мандату имаће  
13 шланпва. 

 

Члан 2. 
Избпри у синдикалним прганизацијама у устанпвама ппшиоу 1. 

септембра 2015. гпдине, а заврщавају се кпнституисаоем Републишкпг 
пдбпра делатнпсти најкасније дп 15. марта 2016. гпдине. 

У пним устанпвама где су избпри пдржани у перипду пд 1. јануара 2015. 
гпдине дп ступаоа на снагу пве пдлуке, није пбавезнп ппнпвп пдржаваое 
избпра. 

 

Члан 3. 
За наредни мандатни перипд утврђује се следећи састав Републишкпг 

пдбпра делатнпсти: 
А. УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД 

 

31. БЕПГРАД2 шлана 
32. НИШ1 шлан 
33. УЖИЦЕ1 шлан 
34. КРАГУЈЕВАЦ1 шлан 
35. ФУТПГ1 шлан 
УКУПНП:   6 чланпва 

 

Б. СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД 
 

36. НПВИ САД1 шлан 
37. НИШ1 шлан 
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38. КРАГУЈЕВАЦ1 шлан 
39. СУБПТИЦА1 шлан 
40. ЧАЧАК1 шлан 
41. УЖИЦЕ1 шлан 
42. КПСПВСКА МИТРПВИЦА1 шлан 
УКУПНП:7 чланпва 

 

Члан 4. 
Пдлука п избприма кпју дпнпси Републишки пдбпр пднпси се на 

делатнпсти ушенишкпг и студентскпг стандарда, кпје ће у складу са избпрним 
дпкументима врщити неппсреднп избпре пд синдикалне прганизације. 

У ппщтинским, пдбприма за вище ппщтина, градским, регипналним, 
пкружним и ппкрајинским пдбприма пснпвнпг и средоег пбразпваоа, мпгу се 
укљушити и представници дпмпва ушеника и студентских центара. 

 

Члан 5. 
Мандат свих пргана и нпсилаца функције траје 5 гпдина, пп истеку 

мандата мпгу бити ппнпвп бирани, а и разрещени функције пре истека 
мандата у складу са Статутпм Синдиката пбразпваоа Србије. 

 

Члан 6. 
При избпру шланпва пргана на свим нивпима треба впдити рашуна п 

равнпмернпј заступљенпсти пплпва и п заступљенпсти млађих синдикалних 
активиста. 

 

Члан 7. 
Пва пдлука ступа на снагу данпм дпнпщеоа. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Бранислав Павлпвић 
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Брпј – 70/15 
Бепград, 24.06.2015. 

 
На пснпву шлана 32. Статута Синдиката пбразпваоа Србије и шлана 5. 

Пдлуке п избприма, брпј 64/15 пд 24. јуна 2015. гпдине, Републишки пдбпр 
Синдиката пбразпваоа Србије дпнпси 

 

П Д Л У К У 
П БРПЈУ, СТРУКТУРИ И НАЧИНУ ИЗБПРА ЧЛАНПВА ПДБПРА 
ДЕЛАТНПСТИ ПСНПВНИХ И СРЕДОИХ ШКПЛА ЗА ПЕРИПД 

2015/16. – 2020/21. ГПДИНЕ 

Члан 1. 
Пдбпр делатнпсти пснпвних и средоих щкпла (у даљем тексту: 

Републишки пдбпр делатнпсти) у нареднпм петпгпдищоем мандату имаће  
36 шланпва. 

Ппщтински, пдбпри за вище ппщтина, регипнални, пкружни, градски и 
ппкрајински пдбпри се фпрмирају пп следећим критеријумима: за 
фпрмираое ппщтинскпг пдбпра пптребнп је имати најмаое 25% щкпла и 
најмаое 10% шланпва пд укупнпг брпја заппслених на теритприји ппщтине; 
за фпрмираое градскпг пднпснп пкружнпг пдбпра пптребнп је најмаое 20% 
щкпла и најмаое 10% пд укупнпг брпја заппслених на теритприји пкруга 
пднпснп града и за Ппкрајински пдбпр је неппхпднп имати најмаое 30% 
щкпла и најмаое 20% пд укупнпг брпја заппслених у ппкрајини. 

Пви ппдаци ће се дпкументпвати на пснпву извещтаја п уплаћенпј 
шланарини и брпју заппслених на датпј теритприји, кап и на пснпву 
пппуоених приступница. 

Члан 2. 
Избпри у синдикалним прганизацијама у устанпвама ппшиоу 1. 

септембра 2015. гпдине, а заврщавају се кпнституисаоем Републишкпг 
пдбпра делатнпсти најкасније дп 15. марта 2016. гпдине. 

У пним устанпвама где су избпри пдржани у перипду пд 1. јануара 2015. 
гпдине дп ступаоа на снагу пве пдлуке, није пбавезнп ппнпвп пдржаваое 
избпра. 

 

Члан 3. 
За наредни мандатни перипд утврђује се следећи састав Републишкпг 

пдбпра делатнпсти пп теритприји: 
43. ППКРАЈИНСКИ ПДБПР ВПЈВПДИНЕ6 шланпва 
44. ППКРАЈИНСКИ ПДБПР КПСПВА И МЕТПХИЈЕ2 шлана 
45. ГРАДСКИ ПДБПР БЕПГРАДА5 шланпва 
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46. МПРАВИЧКИ ПКРУГ - ЧАЧАК1 шлан 
47. ШУМАДИЈСКИ ПКРУГ – ТПППЛА1 шлан 
48. ППДУНАВСКИ ПКРУГ – СМЕДЕРЕВП1 шлан 
49. РАШКИ ПКРУГ – НПВИ ПАЗАР1 шлан 
50. РАСИНСКИ ПКРУГ – ТРСТЕНИК 1 шлан 
51. ЈАБЛАНИЧКИ ПКРУГ – ЛЕСКПВАЦ2 шлана 
52. НИШАВСКИ ПКРУГ – НИШ, АЛЕКСИНАЦ2 шлана 
53. ПИРПТСКИ ПКРУГ – ПИРПТ 1 шлан 
54. БРАНИЧЕВСКИ ПКРУГ – ППЖАРЕВАЦ, ВЕЛ.ГРАДИШТЕ2 шлана 
55. ТППЛИЧКИ ПКРУГ – ПРПКУПЉЕ1 шлан 
56. ППМПРАВСКИ ПКРУГ – ЈАГПДИНА1 шлан 
57. МАЧВАНСКИ ПКРУГ – ШАБАЦ, ЛПЗНИЦА2 шлана 
58. ЗЛАТИБПРСКИ ПКРУГ – УЖИЦЕ, ПРИЈЕППЉЕ2 шлана 
59. КПЛУБАРСКИ ПКРУГ – УБ1 шлан 
60. ПЧИОСКИ ПКРУГ – ВРАОЕ, БУЈАНПВАЦ2 шлана 
61. ЗАЈЕЧАРСКИ ПКРУГ – ЗАЈЕЧАР1 шлан 
62. БПРСКИ ПКРУГ – БПР1 шлан 
УКУПНП:36 чланпва 

Члан 4. 
Пдлука п избприма кпју дпнпси Републишки пдбпр пднпси се на 

делатнпсти пснпвнпг и средоег пбразпваоа. 
У ппщтинским, пдбприма за вище ппщтина, градским, регипналним, 

пкружним и ппкрајинским пдбприма пснпвнпг и средоег пбразпваоа, мпгу се 
укљушити и представници предщкплских  устанпва. 

Члан 5. 
Мандат свих пргана и нпсилаца функције траје 5 гпдина, пп истеку 

мандата мпгу бити ппнпвп бирани, а и разрещени функције пре истека 
мандата у складу са Статутпм Синдиката пбразпваоа Србије. 

Члан 6. 
При избпру шланпва пргана на свим нивпима треба впдити рашуна п 

равнпмернпј заступљенпсти пплпва и п заступљенпсти млађих синдикалних 
активиста. 

 

Члан 7. 
Пва пдлука ступа на снагу данпм дпнпщеоа. 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Бранислав Павлпвић 
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На пснпву шлана 217. став 2. Закпна п раду ("Службени гласник РС", брпј 
24/05), 

Министар рада, заппщљаваоа и спцијалне пплитике дпнпси 
 

ПРАВИЛНИК 
П УПИСУ СИНДИКАТА У РЕГИСТАР 

(«Службени  гласник РС», бр. 50/05, 10/10) 
Прешищћен текст закљушнп са изменама из Сл. гл. РС бр. 10/10 

кпје су у примени пд 10/03/2010 
(измене у шл.: 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 10 .) 

 

Члан 1. 
Пвим правилникпм уређује се нашин уписа синдиката, кап прганизације 

заппслених, пснпванпг: кпд ппслпдавца; за јединицу теритпријалне 
аутпнпмије или лпкалне сампуправе; за теритприју Републике и грану, групу, 
ппдгрупу или делатнпст за ту теритприју (у даљем тексту: синдикат пснпван 
за теритприју Републике); за други нивп псниваоа - у регистар синдиката (у 
даљем тексту: Регистар). 

 

Члан 2. 
(1) Регистар се впди кап јавна и електрпнска база ппдатака. 
(2) У Регистар не мпгу да буду уписана ппд истим називпм два или вище 

синдиката. 
(3) Акп захтев за упис у Регистар (у даљем тексту: захтев за упис) ппд 

истим називпм ппднесу два или вище синдиката, преднпст има раније 
ппднет захтев за упис. 

 
Члан 3. 

У Регистар се уписују ппдаци кпји се пднпсе на: 
1) брпј и датум рещеоа п упису; 
2) редни (регистарски) брпј; 
3) назив синдиката; 
4) нивп псниваоа синдиката; 
5) седищте и адресу синдиката; 
6) шланствп у синдикату пснпванпм за теритприју Републике; 
7) брпј и датум рещеоа п утврђиваоу репрезентативнпсти и губитку 

репрезентативнпсти синдиката. 
 

Члан 4. 
(1) Захтев за упис ппднпси се министарству надлежнпм за рад (у даљем 

тексту: Министарствп) , у рпку пд 15 дана пд дана псниваоа синдиката. 
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(2) Захтев за упис ппднпси пвлащћенп лице синдиката. 
(3) За синдикат кпји припада, пднпснп приступа синдикату пснпванпм за 

теритприју Републике захтев за упис ппднпси пвлащћенп  лице  тпг 
синдиката. 

(4) К п се сматра лицем пвлащћеним за заступаое и представљаое 
утврђује се на пснпву акта синдиката или синдиката пснпванпг за теритприју 
Републике за синдикат кпји је шлан тпг синдиката, у складу са статутпм или 
другим ппщтим актпм синдиката. 

(5) Захтев за упис садржи назив, седищте и адресу синдиката, име лица 
пвлащћенпг за заступаое и представљаое и пптпис пвлащћенпг лица. 

 

 
Уз захтев за упис ппднпси се: 
1) акт п псниваоу синдиката; 

Члан 5. 

2) изјава п нивпу псниваоа синдиката; 
3) пптврда синдиката пснпванпг за теритприју Републике п припадаоу, 

пднпснп приступаоу синдиката кпји ппднпси захтев тпм синдикату, акп је 
синдикат оегпв шлан, пднпснп изјава синдиката кпји ппднпси захтев да није 
шлан синдиката пснпванпг за теритприју Републике; 

4) изјава п брпју шланпва синдиката на пснпву приступница , акп је брпј 
шланпва синдиката услпв за псниваое у складу са ппщтим актпм синдиката; 

5) статут , пднпснп други пдгпварајући ппщти акт синдиката; 
6) пвлащћеое за ппднпщеое захтева за упис, акп захтев за упис не 

ппднпси лице пвлащћенп за заступаое и представљаое синдиката. 
 

Члан 6. 
(1) Министарствп је дужнп да, у рпку пд 15 дана пд дана ппднпщеоа 

захтева за упис, пбавести ппднпсипца захтева, акп утврди: 
 

1) да је захтев за упис ппднет супрптнп шлану 2. став 2. или шлану 4. пвпг 
правилника; 

2) да уз захтев за упис нису ппднети акти и дпкази из шлана 5. пвпг 
правилника. 

 
(2) Захтев за упис се сматра уредним и благпвременим акп ппднпсилац 

захтева птклпни недпстатке у рпку пд 15 дана пд дана дпстављаоа 
пбавещтеоа из става 1. пвпг шлана. 

(3) Акп ппднпсилац захтева за упис у рпку не птклпни недпстатке, захтев 
ће се закљушкпм пдбацити. 
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Члан 7. 
(1) Министарствп је дужнп да дпнесе рещеое п упису синдиката у 

Регистар, акп су испуоени услпви за псниваое у складу са закпнпм, пднпснп 
ппщтим актпм синдиката. 

(2) Рещеое из става 1. овог члана садржи: 
 

1) брпј рещеоа и датум уписа; 
2) назив, седищте и адресу синдиката; 
3) редни (регистарски брпј) . 

 

(3) Министарствп дпнпси рещеое кпјим се захтев за упис пдбија, акп 
утврди да нису испуоени услпви за псниваое синдиката у складу са  
закпнпм, пднпснп ппщтим актпм синдиката. 

 

Члан 8. 
(1) Захтев за прпмену ппдатака кпји се уписују у Регистар у складу са 

шланпм 3. пвпг правилника ппднпси се у рпку пд 15 дана пд дана настанка 
прпмене. 

(2) Захтев за прпмену ппдатака, ппред ппдатака из шлана 4. став 5. пвпг 
правилника, садржи и брпј и датум рещеоа, пднпснп увереоа п упису 
синдиката у регистар или регистарски брпј уписа. 

(3) Уз захтев за прпмену ппдатака ппднпсе се пдгпварајући дпкази п 
насталпј прпмени. 

(4) На упис прпмене ппдатака примеоују се пдредбе пвпг правилника п 
упису синдиката у Регистар, а п упису прпмене ппдатака из члана 3. тач. 3)  и 
5) пвпг правилника дпнпси се рещеое. 

(5) У слушају измене, дппуне или дпнпщеоа нпвпг статута , пднпснп 
другпг пдгпварајућег ппщтег акта синдиката, Министарству се дпставља 
примерак тпг статута, пднпснп ппщтег акта у рпку из става 1. пвпг шлана. 

 

Члан 9. 
Синдикат се брище из Регистра: 

 

1) на пснпву акта п престанку рада синдиката; 
2) у слушају престанка рада ппслпдавца - за синдикат кпји је пснпван кпд 

тпг ппслпдавца; 
3) акп престане да испуоава услпве за псниваое у складу са закпнпм, 

пднпснп ппщтим актима синдиката; 
4) акп је упис синдиката изврщен на пснпву неташних ппдатака. 
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Члан 10. 
(1) Министарствп је дужнп да дпнесе рещеое п брисаоу синдиката из 

Регистра, акп су испуоени услпви из шлана 9. пвпг правилника. 
(2) Рещеое из става 1. пвпг шлана Министарствп дпнпси пп службенпј 

дужнпсти или на захтев за брисаое синдиката из Регистра, уз кпји се 
ппднпсе пдгпварајући дпкази да је наступип неки пд пснпва за брисаое из 
шлана 9. пвпг правилника. 

(3) На брисаое синдиката из регистра примеоују се пдредбе пвпг 
правилника п упису синдиката у регистар. 

 

Члан 11. 
Ппступак пп пријавама ппднетим у складу са Правилникпм п упису 

синдикалних прганизација у регистар ("Службени гласник РС, бр. 6/97, 33/97, 
49/00, 18/01 и 64/04) кпји није пкпншан дп дана ступаоа на снагу пвпг 
правилника, пкпншаће се пп пдредбама пвпг правилника. 

 

Члан 12. 
Синдикати уписани у пдгпварајући регистар синдикалних прганизација  

дп дана ступаоа на снагу пвпг правилника дужни су да, приликпм 
ппднпщеоа захтева за прпмену уписаних ппдатака, Министарству дпставе и 
захтев за упис ппдатака кпји се уписују у Регистар у складу са пвим 
правилникпм, кап и пдгпварајуће дпказе и акте утврђене пвим  
правилникпм. 

 

Члан 13. 
Пвај   правилник  ступа  на  снагу  псмпг   дана  пд  дана  пбјављиваоа     у 

"Службенпм гласнику Републике Србије". 
 

ПДРЕДБЕ КПЈЕ НИСУ УШЛЕ У ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 
Правилник п изменама и дппунама Правилника п упису синдиката у 

регистар ("Сл. гласник РС", брпј 10/10) 
 

Члан 7. 
Ппступак пп захтевима ппднетим у складу са Правилникпм п упису 

синдиката у регистар ("Службени гласник РС", брпј 50/05), кпји није пкпншан 
дп дана ступаоа на снагу пвпг правилника, пкпншаће се пп пдредбама тпг 
правилника. 
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БРПЈ ЖИРП РАЧУНА НА КПЈИ ТРЕБА УПЛАТИТИ 370,00 ДИНАРА ЗА ИЗДАВАОЕ 
ППТВРДЕ П УПИСУ СИНДИКАТА У РЕГИСТАР 

 
 

БРПЈ ЖИРП РАЧУНА НА КПЈИ ТРЕБА УПЛАТИТИ 480,00 ДИНАРА ЗА УПИС, 
ПРПМЕНУ И БРИСАОЕ СИНДИКАТА 
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Плаћаое таксе пп наведеним захтевима регулисанп је Закпнпм п 
републишким административним таксама, Тарифни брпј 27 («Службени 
гласник РС», брпј 47/2013) 

 

Тарифни брпј 27. 
 
 

За рещеое кпје се дпнпси у вези са уписпм у регистар 
синдиката, пднпснп удружеоа ппслпдаваца, и тп: 

 

1) пп захтеву за упис у регистар 480* 

2) пп захтеву за упис прпмена у регистар 480* 

3) пп захтеву за брисаое из регистра 480* 

За увереое п ппдацима уписаним у регистар синдиката, 
пднпснп удружеоа ппслпдаваца 

 

*Службени гласник РС, брпј 47/2013 

370* 
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На пснпву  шлана  14. Статута  Синдиката  пбразпваоа Србије, Синдикална 
прганизација    
пдржанпм  20  гпдине, усвпјила је: 

 

П Р А В И Л А 
СИНДИКАЛНЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ 

на састанку 

 
 

(назив устанпве) 
 

ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Синдикална прганизација      

(у даљем тексту: Синдикална прганизација) пснпвни је   пблик прганизпваоа 
шланпва у Синдикату пбразпваоа Србије. 

 

Члан 2. 
Синдикална прганизација прганизује се у Синдикат пбразпваоа Србије (у 

даљем тексту: Синдикат), кпји је у Савезу сампсталних синдиката Србије. 
Синдикална прганизација има свпјствп правнпг лица. 
Синдикална прганизација има свпј пешат и текући рашун. 
Пешат је пкруглпг пблика са текстпм: «Савез сампсталних синдиката 

Србије    –    Синдикат    пбразпваоа    Србије    –    Синдикална    прганизација 
 

и 
амблем Савеза сампсталних синдиката Србије у средини. 

Текст пешата је на српскпм језику, исписан ћирилицпм. 
 

Члан 3. 
Пвим Правилима ближе се, у складу са Прпгрампм и Статутпм Синдиката 

пбразпваоа Србије, регулище прганизпванпст, садржај и нашин рада 
Синдикалне прганизације. 

 

ПРАВА, ДУЖНПСТИ И ПДГПВПРНПСТИ ЧЛАНА СИНДИКАТА 
 

Члан 4. 
Ушлаоеое у Синдикат је дпбрпвпљнп. 
Ушлаоеое се врщи на пснпву слпбпднп изражене впље и прихватаоа 

Прпграма и Статута Синдиката, пппуоаваоем приступнице. 
Члану Синдиката издаје се шланска карта. 
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Члан 5. 
Пснпвна права шлана Синдиката су да: 

 има угпвпрену цену рада у складу са Ппсебним кплективним угпвпрпм и 
Закпнпм; 
 пстварује бесплатну правну ппмпћ у защтити права из рада и пп пснпву рада; 
  има услпве и защтиту на раду утврђене Закпнпм и Кплективним угпвпрпм, 
  кпристи ппмпћ из синдикалних фпндпва, 
  псппспбљава се за синдикални рад, 
  бира и буде биран, 
  слпбпднп изражава свпје интересе и предлпге, 
  буде инфпрмисан, 
 пстварује рекреативни пдмпр и ппвпљније услпве за кприщћеое гпдищоих 
пдмпра у защтити здравља и пшуваоу радне сппспбнпсти. 
  Пснпвна дужнпст шлана Синдиката је да: 
  ппщтује Статут и Прпграм Синдиката пбразпваоа Србије, 
  плаћа шланарину. 

 

 
Чланствп у Синдикату престаје: 

  иступаоем из шланства, 

Члан 6. 

  неппщтпваоем Статута и пдлука пргана, 
  неплаћаоем шланарине, 
  непправданим пдсуствпваоем са седница пргана, 
  даваоем пставке, 
 пппзивпм, 
  приступаоем другпј грани или синдикалнпј централи. 

Пдлуку п престанку шланства дпнпси Синдикална прганизација или  
Републишки пдбпр. 

На Пдлуку п престанку шланства у Синдикату шлан има правп жалбе вищим 
прганима. 

 

СИНДИКАЛНА ПРГАНИЗАЦИЈА 
 

Члан 7. 
Синдикална прганизација ангажује се на пствариваоу права заппслених из  

рада и пп пснпву рада утврђених закпнима и кплективним угпвприма и пплазећи 
пд ставпва и пдлука пргана Синдиката и Савеза синдиката а ппсебнп на: 
 разматраоу екпнпмскпг и спцијалнпг пплпжаја и заступаоу интереса 
заппслених пред ппслпдавцем, 
  закљушиваоу и ппщтпваоу Ппјединашнпг кплективнпг угпвпра, 
  пствариваоу зарада на нивпу утврђене цене рада, 
  унапређеоу услпва рада и защтите на раду, 
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 защтити права заппслених у пквиру прганизаципних прпмена и пствариваое 
права пних за шјим радпм је престала пптреба, 
 пбезбеђеоу ушещћа у ппступку дпнпщеоа пдлука кпје су пд знашаја за 
материјални и спцијални пплпжај заппслених, 
  јашаоу материјалнп-финансијске пснпве Синдикалне прганизације, 
 прганизпваоу и унапређеоу рекреативнпг и других видпва пдмпра ради 
защтите здравља и пшуваоа радне сппспбнпсти заппслених, 
 псппспбљаваоу шланпва и активиста за пствариваое свпјих права и дужнпсти  
и улпге Синдикалне прганизације, 
  инфпрмисаоу шланства, 
 другим питаоима кпја прпизилазе из  улпге Синдикалне  прганизације 
утврђене Статутпм Синдиката. 

 

Члан 8. 
Синдикална прганизација пдржава састанак пп пптреби. 
Састанак Синдикалне прганизације пдржава се кап јединствен састанак 

свих шланпва. 
Састанак сазива председник Синдикалне прганизације. 
Састанак се мпра сазвати на захтев Пдбпра, једне трећине шланпва 

Синдикалне прганизације и пргана Синдиката. 
 

Члан 9. 
Синдикална прганизација пунпважнп ради акп састанку присуствује вище 

пд пплпвине шланпва а пдлуке дпнпси акп се за оих изјасни вище пд 
пплпвине присутних. 

 

Члан 10. 
Синдикална прганизација сампсталнп пстварује улпгу. 
Равнпправне и партнерске пднпсе са ппслпдавцем и другим прганима, 

Синдикална прганизација пбезбеђује кпристећи метпде и средства јавнпг 
изнпщеоа мищљеоа, сарадое и прегпвараоа, пспправаоа, критике и 
тражеоа пставки и прганизпваоа прптестних скуппва и щтрајка. 

 

ПРГАНИ СИНДИКАЛНЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ 
 

П д б п р 
 

Члан 11. 
Пргани Синдикалне прганизације су Пдбпр и Надзпрни пдбпр. 

 

Члан 12. 
Пдбпр Синдикалне прганизације (у даљем тексту: Пдбпр) брпји    

шланпва. 
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Пдбпр шине шланпви из прганизаципних делпва Синдикалне прганизације. 
Пдбпр ближе Пдлукпм пдређује састав и нашин избпра свпјих шланпва. 

 

Члан 13. 
Председник Синдикалне прганизације је председник Пдбпра. 
Пдбпр из свпг састава, бира секретара и благајника. 

 

Члан 14. 
Пдбпр заузима ставпве и дпнпси пдлуке п питаоима из рада Синдикалне 

прганизације, упућује предлпге ппслпдавцу, предлаже заузимаое ставпва и 
дпнпщеое пдлука пргана Синдиката, прати реализацију ставпва, закљушака  
и пдлука кпје дпнпси, ппредељује метпде и средства делпваоа, и ангажује 
се у акцијама кпје се јединственп впде у Синдикату. 

 

Члан 15. 
Седнице Пдбпра сазива председник. 
Седница Пдбпра мпра се сазвати акп тп захтева већина шланпва Пдбпра, 

Надзпрни пдбпр, трећина шланства Синдикалне прганизације и прган 
Синдиката. 

 

Надзпрни Пдбпр 
 

Члан 16. 
Надзпрни пдбпр Синдикалне прганизације (у даљем тексту: Надзпрни 

пдбпр) брпји три шлана. 
Надзпрни пдбпр, из свпг састава, бира председника. 
Надзпрни пдбпр врщи надзпр над финансијским и материјалним 

ппслпваоем Синдикалне прганизације. 
Надзпрни пдбпр анализира усклађенпст трпщеоа средстава са 

прпграмскпм активнпщћу Синдикалне прганизације, пстварује увид у 
расппделу и кприщћеое средстава, пцеоује ваљанпст дпнетих пдлука и 
пправданпст трпщеоа средстава, стара се п правилнпм изврщаваоу Плана 
прихпда и расхпда, кпнтрплище да ли се шланарина уплаћује у складу са 
пдредбама Правилника п материјалнп-финансијскпм ппслпваоу Синдиката 
пбразпваоа Србије и предлаже мере за правилнп спрпвпђеое пплитике 
финансираоа и раципналну упптребу средстава Синдикалне прганизације. 

 

Члан 17. 
Надзпрни пдбпр врщи преглед материјалнп-финансијскпг ппслпваоа, пп 

пптреби, на захтев једне трећине шланпва Синдикалне прганизације, Пдбпра 
синдикалне прганизације и пргана Синдиката. 
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Надзпрни пдбпр дужан је да најмаое једнпм гпдищое уппзна Пдбпр 
синдикалне прганизације са резултатпм прегледа финасијскпг и 
материјалнпг ппслпваоа и свпјим примедбама. 

Друга права и дужнпсти Надзпрни пдбпр пстварује у складу са 
Правилникпм п материјалнп-финансијскпм ппслпваоу и раду Надзпрнпг 
пдбпра Синдиката пбразпваоа Србије. 

 

П р е д с е д н и к 
 

Члан 18. 
Председник: представља и заступа Синдикалну прганизацију; ангажује се 

на пствариваоу права заппслених из Ппсебнпг кплективнпг угпвпра; пбраћа 
се за правну ппмпћ у слушају крщеоа тих права, ппсебнп из раднпг пднпса, 
зарада и накнада и услпва рада и защтите на раду; ппкреће иницијативе и 
даје предлпге прганима Синдиката и Савеза синдиката на защтити права и 
интереса заппслених и ангажује се на спрпвпђеоу ставпва и пдлука кпје 
дпнпсе; инфпрмище заппслене п прегпвприма са ппслпдавцем кап и п 
прегпвприма пргана Синдиката и Савеза синдиката са државним прганима; 
уппзнаје шланствп са садржајем кплективних угпвпра, дпнетим закпнима и 
другим актима кпји пдређују оихпв материјални и спцијални пплпжај; и 
ушествује у раду пргана када пдлушују п питаоима пд знашаја за заппслене. 

Председник пстварује правп на брпј плаћених шаспва месешнп, у складу 
са Ппсебним кплективним угпвпрпм. 

 

С е к р е т а р 
 

Члан 19. 
Секретар: припрема састанке Пдбпра и Синдикалне прганизације; 

неппсреднп се ангажује на спрпвпђеоу ставпва и пдлука Пдбпра и 
Синдикалне прганизације; кппрдинира активнпст шланпва Пдбпра; пбавља 
ппслпве кпје му ппвери Пдбпр; и ради пп налпгу председника и замеоује га 
у време пдсуства. 

Секретар Пдбпра синдикалне прганизације пстварује правп на брпј 
плаћених шаспва месешнп, у складу са Ппјединашним кплективним  угпвпрпм 
. 

ИЗБПРНИ ПРИНЦИПИ 
 

Члан 20. 
Најмаое једнпм у пет гпдина пдржава се избпрни састанак Синдикалне 

прганизације, у складу са Пдлукпм п избприма Републишкпг пдбпра 
Синдиката пбразпваоа Србије. 

Синдикална прганизација на избпрнпм састанку разматра и усваја 
Извещтај п раду, Извещтај п материјалнп-финансијскпм ппслпваоу, Прпграм 
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наредних задатака и План прихпда и расхпда, бира председника, секретара, 
шланпве Пдбпра и Надзпрнпг пдбпра и предлаже кандидате за нпсипце 
функција у прганима Синдиката. 

 

Члан 21. 
Евидентираое и утврђиваое предлпга кандидата за председника, 

секретара, шланпве Пдбпра и Надзпрнпг пдбпра врщи се на састанку 
Синдикалне прганизације. 

Предлпжени кандидати се изјащоавају п прихватаоу кандидатуре. 
 

Члан 22. 
Избпр за председника синдиката врщи се пп правилу између вище 

кандидата, тајним гласаоем, а у слушају да је предлпжен самп један 
кандидат мпже се дпнети пдлука да се избпри врще јавним гласаоем. 

Избпр секретара, благајника, шланпва Пдбпра и Надзпрнпг пдбпра врщи 
се јавним гласаоем. 

Изузетнп, избпри се мпгу пбавити и у тпку трајаоа мандатнпг перипда, 
укпликп се ппкаже да је тп неппхпдан услпв за нпрмалан рад прганизација и 
пргана Синдиката. 

 

Члан 23. 
За председника, секретара, благајника, шлана Пдбпра и  Надзпрнпг 

пдбпра изабран је пнај кандидат кпји дпбије највећи брпј гласпва акп је на 
избпре изащлп вище пд 50% шланпва Синдикалне прганизације. 

Избпри се ппнављају укпликп у првпм кругу није гласалп вище пд 
пплпвине шланпва Синдикалне прганизације. 

У другпм кругу изабрани су пни кандидати кпји дпбију највећи брпј 
гласпва без пбзира на брпј шланпва кпји су изащли на избпре. 

У слушају да синдикална прганизација, изван седищта, има вище 
прганизаципних делпва, избпр за пргане синдиката мпже се спрпвести 
писменим изјащоаваоем и изабрани су пни кандидати кпји дпбију највећи 
брпј гласпва без пбзира на брпј шланпва кпји су изащли на избпре. 

 

Члан 24. 
Мандат председника, секретара, благајника и шлана Пдбпра и Надзпрнпг 

пдбпра траје пет гпдина и мпже се ппнпвити. 
 

Члан 25. 
Пдбпр и Надзпрни пдбпр Синдикалне прганизације пунпважнп раде акп 

састанку присуствује вище пд пплпвине шланпва а пдлуке дпнпсе акп се за 
оих изјасни вище пд две трећине присутних. 
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МАТЕРИЈАЛНП ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ИМПВИНА 
СИНДИКАЛНЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

Члан 26. 
Пснпвни извпр прихпда за финансираое активнпсти Синдикалне 

прганизације је шланарина. 
Висина шланарије је 1% зараде шлана. 

 

Члан 27. 
Синдикална прганизација, ради прибављаоа дпдатних средстава за 

финансираое рада и активнпсти мпже се бавити предузетнишкпм и 
маркетинщкпм активнпщћу. 

Синдикална прганизација мпже пстваривати прихпд пд камата, дпнација, 
ппклпна, прилпга, легата и других извпра. 

 

Члан 28. 
Синдикална прганизација фпрмира Фпнд сплидарнпсти а мпже имати и 

друге фпндпве. 
Пп пбезбеђеоу средстава за финансираое пснпвних активнпсти на 

пствариваоу улпге, Синдикална прганизација вищак средстава пд шланарине 
и других извпра прихпда усмерава за пптребе Фпнда сплидарнпсти. 

 

Члан 29. 
Синдикална прганизација финансира активнпст, распплаже и кпристи 

средства у складу са Правилникпм п материјалнп-финансијскпм ппслпваоу  
и раду Надзпрнпг пдбпра Синдиката пбразпваоа Србије. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 30. 
На питаоа кпја нису регулисана пвим Правилима неппсреднп се 

примеоују пдредбе Статута Синдиката пбразпваоа Србије. 
 

Члан 31. 
Пва Правила ступају на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на 

пгласнпј табли устанпве. 
 
 
 

Председник Синдикалне прганизације 
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СИНДИКАЛНА ПРГАНИЗАЦИЈА 
 
 

 
 

П В Л А Ш Ћ Е О Е 
 
 

Синдикална прганизација    
 

пвлащћује    
председника синдикалне прганизације да у Министарству за рад и спцијалну 
пплитику, ппднесе Пријаву за упис у регистар Синдикалних прганизација. 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
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П Р И Ј А В А 
ЗА УПИС СИНДИКАТА У РЕГИСТАР 

 

 
1. Назив синдиката 
„СИНДИКАТ ПБРАЗПВАОА СРБИЈЕ – СИНДИКАЛНА ПРГАНИЗАЦИЈА 
  “ 

(НАЗИВ УСТАНПВЕ) 
 

2. Седиште синдиката 
  ; 

/местп, пднпснп град, ппщтина, улица и брпј/ 

 
3. Брпј чланпва синдиката у мпменту ппднпшеоа пријаве 

  ; 
 

4. Лице пвлашћенп за ппднпшеое пријаве 
  ; 

/презиме, име и брпј лишне карте/ 
 
 

ПРИЛПГ: 
1. акт п псниваоу 
2. пвлащћеое за ппднпщеое пријаве 

 
 

Датум      
(Име и презиме) 

У   
 

(Пптпис пвлащћенпг лица) 
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На пснпву шлана 5. Статута Синдиката пбразпваоа Србије, заппслени – 
шланпви Синдиката у    
на  састанку  пдржанпм  дпнели су 

 
 

П Д Л У К У 
П ПРГАНИЗПВАОУ СИНДИКАЛНЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ 

 
Члан 1. 

Чланпви Синдиката пбразпваоа Србије прганизују се у синдикалну 
прганизацију. 

Синдикална прганизација је пснпвни пблик прганизпваоа шланпва у 
Синдикату пбразпваоа Србије. 

 

Члан 2. 
Назив синдикалне прганизације из шлана 1. је: 
СИНДИКАТ    ПБРАЗПВАОА    СРБИЈЕ    –    СИНДИКАЛНА ПРГАНИЗАЦИЈА 

«  » 
(у даљем тексту Синдикална прганизација) 

 

Члан 3. 
Синдикална прганизација има пешат пкруглпг пблика исписан ћирилицпм 

са текстпм ˝Савез сампсталних синдиката Србије - Синдикат пбразпваоа 
Србије –    

(назив синдикалне прганизације – местп) 
У средини пешата је амблем Савеза сампсталних синдиката Србије. 
Синдикална прганизација из става 1. пвпг шлана има жирп рашун. 

 

Члан 4. 
Синдикална прганизација: 

 Разматра екпнпмски и спцијални пплпжај шланства, 
 Захтева пд ппслпдаваца рещаваое питаоа кпја се пднпсе на екпнпмски, 
раднп-правни и спцијални пплпжај шланства, 
 Дпнпси Правила п раду у складу са Статутпм Синдиката пбразпваоа, 
 Предлаже Републишкпм Пдбпру и пдбпру синдикалне прганизације 
разматраое питаоа п екпнпмскпм и спцијалнпм пплпжају заппслених, 
 Стара се п спрпвпђеоу пдлука Републишкпг пдбпра Синдиката и пдлука 
Синдикалне прганизације, 
 Ангажује се на питаоима прганизаципне изградое Синдиката и јашаоу 
оегпве материјалне пснпве, 
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 Бира и разрещава дужнпсти председника синдикалне прганизације, 
шланпве Пдбпра и Надзпрнпг пдбпра 

 

Члан 5. 
Синдикална  прганизација  бира ПДБПР пд  шланпва синдиката. 
Седищте  пдбпра је у   . 

 

Члан 6. 
Председник синдикалне прганизације је председник Пдбпра. 
Председник Пдбпра сазива седнице Пдбпра и оима председава, стара се 

п спрпвпђеоу пдлука Пдбпра и представља синдикалну прганизацију пред 
трећим лицима. 

Председника Пдбпра у оегпвпм пдсуству замеоује шлан Пдбпра кпга пн 
пдреди. 

 

Члан 7. 
Синдикална  прганизација има  Надзпрни пдбпр пд   шланпва. 
Надзпрни пдбпр врщи надзпр над закпнитпщћу финансираоа, 

расппделе и упптребе финансијских средстава и п тпме уппзнаје Пдбпр и 
синдикалну прганизацију. 

 

Члан 8. 
За питаоа кпја нису уређена пвпм Пдлукпм примеоују се пдредбе 

Статута Синдиката пбразпваоа Србије. 
 

Члан 9. 
Пдлука ступа на снагу данпм усвајаоа. 

 
 

Председавајући 
 

У      
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Брпј: 
 
 

На састанку заппслених у   
 

дана:  гпдине, дпнета је 
 
 

ПДЛУКА 
П ПСНИВАОУ СИНДИКАТА 

 
 

 

 

 

 

 

Председник синдиката је    
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
 
 

(име и презиме) 
 
 

(пптпис) 
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У  дана  гпдине 
 
 

Скупщтина заппслених у    
 

кпја  је  пдржана  20  гпдине, дпнела је следеће 
 

П Д Л У К Е 

1.Фпрмира се синдикална прганизација: 
«СИНДИКАТ ПБРАЗПВАОА СРБИЈЕ» - Синдикална прганизација- 

 

  , 
(назив устанпве) 

са    седищтем   у       
  бр.    

ул.       

 

2. Синдикат приступа Синдикату пбразпваоа Србије, кап синдикату 
пснпванпм за теритприју Републике Србије. 

 

3. Синдикална прганизација је фпрмирана кпд ппслпдавца 
 

 

 

4.Пвлащћенп лице за заступаое и представљаое је 
   , јмбг   
лк.  ,   улица   . 

бр. 

 

5. Ппщти акт Синдиката је Статут Синдиката пбразпваоа Србије кпји у 
прилпгу дпстављамп. 

 
6. Утврђује се да на пснпву приступница и списка, синдикална 

прганизација     
 

брпји  шланпва. 
7. Пвлащћује   се           

да  у  Министарству  за  рад  и  спцијалну  пплитику  ппднесе  захтев   за  упис 
ппдатака у регистар синдиката. 
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Истпвременп изјављујемп да Статутпм Синдиката пбразпваоа Србије 
кпме приступамп, није предвиђенп да пвај захтев ппднпси пвлащћенп лице 
тпг синдиката. 

 

 
СКУПШТИНА ЧЛАНПВА СИНДИКАТА 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
 
 

(щтампаним слпвима) 
 
 

(пптпис) 
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ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПТВАРАОЕ ППСЛПВНПГ РАЧУНА КПД 
БАНАКА 

РЕДПСЛЕД ППСТУПАКА 
 

1. Рещеое п упису Синдиката у Регистар синдикалних прганизација – издаје 
Министарствп рада и заппщљаваоа (садржи назив и седищте  
синдикалне прганизације); 

2. Израда пешата (у складу са Статутпм Синдиката пбразпваоа Србије шлан 
2.); 

3. Пбавещтеое Републишкпг завпда за статистику п разврставаоу (Извпд из 
регистра) са щифрпм делатнпсти и дпдељеним матичним брпјем 
синдикалне прганизације (за Бепград у улици Тирщпва брпј 1, за друга 
места у филијалама РЗС) – плаћа се такса – прилаже се пригинал Рещеое 
п упису (ташка 1.) на увид и 1 фптпкппија; 

4. Пптврда п изврщенпј регистрацији да се ппрескпм пбвезнику дпдељује 
јединствени ппрески идентификаципни брпј (ПИБ) – дпбија се у  
Ппрескпј управи за ппщтину на кпјпј се синдикална прганизација   налази 
– пригинал рещеое п упису на увид и 1 фптпкппија + Извпд из статистике 
са матишним брпјем; 

5. Пверен ПП пбразац – пвера пптписа лица пвлащћених за заступаое 
(пбразац се пверава у ппщтини или у суду) у 3 примерка, пригинал 
Рещеое п упису на увид и 1 фптпкппија + Пдлука п деппнпваоу пптписа 
(ташка 7.); 

6. Картпн деппнпваних пптписа – кпји пптписује лице пвлащћенп за 
заступаое из Рещеоа п упису у регистар и кпји је пверен пешатпм, а  
кпјим ће се пверавати инструменти плаћаоа у 3 примерка – дпбија се у 
банци; 

7. Акт п именпваоу лица пвлащћених за заступаое – пптврда гранскпг 
синдиката; 

8. Угпвпр п птвараоу и впђеоу рашуна кпд банке – дпбија се пд банке; 
9. Захтев за птвараое рашуна у банци – дпбија се пд банке. 

 

ЗА ПТВАРАОЕ РАЧУНА, РЕШЕОЕ П УПИСУ СИНДИКАТА НЕ СМЕ БИТИ 
СТАРИЈЕ ПД 3 МЕСЕЦА. 
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У  ДАНА  ГПДИНЕ 
 

На састанку шланпва синдикалне прганизације    
 

кпји  је  пдржан  20  гпдине, дпнете су следеће 
 

П Д Л У К Е 

1. Синдикална прганизација   
 

са  седищтем у ул.  бр.   
меоа назив у: «СИНДИКАТ ПБРАЗПВАОА СРБИЈЕ – Синдикална прганизација 

 

са  седищтем у ул.  бр.   

2.Пвлащћенп лице за заступаое и представљаое је 
  јмбг   
бр.   лк.  , улица и местп   

3. Синдикална прганизација је фпрмирана кпд ппслпдавца 
 

(назив ппслпдавца) 

4. Синдикална прганизација је у Синдикату пбразпваоа Србије, кап 
синдикату пснпванпм за теритприју Републике Србије. 

5. Ппщти акт Синдиката је Статут Синдиката пбразпваоа Србије кпји у 
прилпгу дпстављамп. 

 

6. Утврђује се да на пснпву приступница и списка Синдикална    прганизација 
 

брпји  шланпва. 

7. Пвлащћује се    
(име и презиме председника синд. прганиз.) 

да у Министарству за рад и спцијалну пплитику ппднесе захтев за упис 
ппдатака у регистар синдиката. 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

Пешат синдиката    
щтампаним слпвима 

 
(пптпис) 
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СИНДИКАЛНА ПРГАНИЗАЦИЈА 
 

 

 

П В Л А Ш Ћ Е О Е 

Синдикална прганизација    
 

пвлащћује    
председника синдикалне прганизације да у Министарству за рад, 
заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа ппднесе Пријаву за упис у 
регистар Синдикалних прганизација. 

 
 
 
 

Пешат   синдиката ПРЕДСЕДНИК 
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назив синдикалне прганизације 
местп 
бр. 
датум 

 

На пснпву шлана 223., 218. и 219. Закпна п раду («Службени гласник РС» 
бр. 24/05 и 61/05.),  ппднпсим следећи 

 

ЗАХТЕВ 
за утврђиваое репрезентативнпсти синдикалне прганизације 

 
Прганизација синдиката    рещеоем 

Министарства     рада     бр.  ,    уписана     је    у    регистар 
синдиката,  и  да  је  на  пснпву    пдлуке  бр.  пд  изабран  је 
председник и пргани синдиката. 

На пснпву прилпжених приступница мпже се утврдити да синдикат има 
  шланпва  щтп  пд  укупнпг брпја пд  заппслених шини 
  %  ,  шиме  су  испуоени  услпви репрезентативнпсти предвиђени 
шланпм 219. Закпна п раду. 

Увидпм у прилпжену дпкументацију утврђенп је да нема сметои за 
утврђиваое репрезентативнпсти у смислу шлана 218. Закпна п раду. 

На пснпву изнетпг, испуоени су услпви прпписани Закпнпм п раду 
пптребни за дпнпщеое рещеоа п репрезентативнпсти синдиката. 

 
Прилпг: Рещеое бр    
Пптврда бр.     

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

У  ,   дана  . гпдине   
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Устанпва    
Дел.бр.  
датум       

 

На пснпву шлана 223. Закпна п раду, директпр устанпве 
 

рещавајући пп захтеву синдиката    
дана  , дпнпси следеће 

Р Е Ш Е О Е 

Утврђује се репрезентативнпст синдиката 
 

јер су испуоени услпви из шлана 218. и 219. Закпна п раду. 

П Б Р А З  Л П Ж Е О Е 

Дана  , синдикат    
ппднеп је захтев за утврђиваое репрезентативнпсти. 
У    прпведенпм    ппступку    је    утврђенп    да    је    синдикат     рещеоем 

   ,  уписан  у  регистар  синдиката,  и  да  је  на  пснпву  пдлуке 
бр.  пд   изабран председник и пргани синдиката. 

На   пснпву   прилпжених   приступница   је   утврђенп   да   синдикат   има 
   шланпва   щтп   пд   укупнпг  брпја  пд  заппслених  шини 
  %  ,  шиме  су  испуоени  услпви  репрезентативнпсти  предвиђени 
шланпм 219. Закпна п раду. 

Увидпм у прилпжену дпкументацију утврђенп је да нема сметои за 
утврђиваое репрезентативнпсти у смислу шлана 218. Закпна п раду. 

На пснпву изнетпг, пдлушенп је кап у дизппзитиву пвпг рещеоа. 
 

директпр 
 

Правна ппука: 
Прптив пвпг рещеоа мпже се улпжити 
пригпвпр Пдбпру за утврђиваое репрезентативнпсти, 
у рпку пд 15 дана, пд дана пријема рещеоа. 

 

Дпставити: 
-ппднпсипцу захтева, 
-Синдикату пбразпваоа Србије, 
-на пгласну таблу устанпве, 
-архиви 
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Брпј – …… 

 
На пснпву шлана 36. Статута Синдиката пбразпваоа Србије и шлана  4. 

става 4, Правилника п упису синдиката у регистар („Службени гласник РС“ 
брпј 50/05 и 10/2010), и шлана 56. Ппсебнпг кплективнпг угпвпра за пснпвне 
и средое щкпле и дпмпве ушеника („Службени гласник РС“ брпј 21/2015), 
дана  ……….. гпдине, издаје се 

 
 

П П Т В Р Д А 

 
Да   је   ………….........………..,   ЈМБГ   ………......…….…………,   из   ………......……….., 

председник/ца синдикалне прганизације ................................... са седищтем у 
............................., ..............................., кпја је у саставу Синдиката пбразпваоа 
Србије, кап пптписника Ппсебнпг кплективнпг угпвпра за пснпвне и средое 
щкпле и дпмпве ушеника. 

 
Пва пптврда се издаје кап дпказ именпванпм, пвлащћенпм представнику 

репрезентативнпг синдиката у устанпви, кпји припада синдикату пптписнику 
Ппсебнпг кплективнпг угпвпра за пснпвне и средое щкпле и дпмпве  
ушеника, у циљу исплате увећане месешне плате, у складу са шланпм 56. 
наведенпг угпвпра. 

 
 

СЕКРЕТАР 
Мипдраг Камперелић 
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Нашин пбрашуна прпцента нпвшане накнаде за председнике синдикалних 

прганизација: 
Укпликп је у синдикалну прганизацију ушлаоенп вище пд 50% 

заппслених, за пбављаое функције се исплаћује увећана месешна плата у 
висини пд 12% 

Укпликп је у синдикалну прганизацију ушлаоенп маое пд 50% 
заппслених, председник синдикалне прганизације има правп на сразмернп 
увећану месешну плату дп 12% 

Нашин пбрашуна прпцента увећаоа плате у тпм слушају је: 
 

Брпј шланпва синдикалне прганизације 

Брпј заппслених 

 
X 24 = % увећаоа плате 
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назив синдикалне прганизације 
местп 
бр. 
датум 

 

ДИРЕКТПРУ    
(назив устанпве) 

 
На пснпву шлана 211. Закпна п раду («Службени гласник РС» бр. 24/05, 

61/05, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), ишлана 56. Ппсебанпг кплективнпг 
угпвпра за заппслене у пснпвним и средоим щкплама и дпмпвима ушеника 
(«Службени гласник РС» бр. 21/2015.), ппднпсим следећи 

 

З А Х Т Е В 

п висини нпвшане накнаде за председника синдикалне прганизације 
1. за   утврђиваое   да   председник    синдикалне    прганизације 

(назив) (име  и  презиме)  има правп на увећану 
месешну  плату  у изнпсу пд  %. 

2. Накнада из предхпдне ташке ппшеће да се исплаћује пд месешне плате 
за  месец  гпдине. 

 

ПБРАЗЛПЖЕОЕ 

Ппднпсилац захтева је председник Синдикалне прганизације 
  ,са   седищтем   у  , улица 
    кпја је уписана  у регистар рещеоем 
Министарства за рад,  бпрашка  и спцијална питаоа бр: 
   пд гпдине,  ппд  редним   брпјем 
  . Ппднпсилац захтева је кап председник   синдикалне прганизације 
пвлащћен  за  заступаое  и  представљаое  синдиката,  на  пснпву    Пптврде 
  Синдиката пбразпваоа Србије, кап пптписника Ппсебанпг 
кплективнпг угпвпра за пснпвне и средое щкпле и дпмпве ушеника . 

Прилпг: Рещеое бр     
Пптврда бр.    

 

Члан 56. Ппсебнпг кплективнпг угпвпра за заппслене у пснпвним и 
средоим щкплама и дпмпвима ушеника ("Службени гласник РС" бр.  21/2015 
), предвиђа да је ппслпдавац дужан да председнику синдикалне 
прганизације устанпве, кпја припада синдикату пптписнику пвпг угпвпра, у 
кпју је ушлаоенп вище пд 50% заппслених, за пбављаое оегпве функције 
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исплаћује увећану месешну плату у висини пд 12%. (став 1.) и да председник 
синдикалне прганизације устанпве, кпја припада синдикату пптписнику пвпг 
угпвпра, у кпју је ушлаоенп маое пд 50% заппслених, има правп на 
сразмернп увећану месешну плату дп 12% ( став 2.). 

Кпд  устанпве  је  заппсленп  укупнп  радника, а у синдикалнпј 
прганизацији  ппднпсипца  захтева је ушлаоенп  радика, щтп 
укупнп изнпси %  пд  укупнпг  брпја  заппслених.  На пснпву пвих 
шиоеница  ппднпсилацу  захтева  припада   правп  на  % пд оегпве 
плате. 

Какп је наведени Ппсебни кплективни угпвпр, пбјављен 25.02.2015. 
гпдине, а ппшеп да се примеоује ступаоем на снагу пд 05.03.2015. гпдине, у 
кпме је утврђенп, шланпм 56., дужнпст директпра да заппсленпм исплати 
накнаду председнику синдиката за пбављаое оегпве функције у висини 
утврђенпј зависнп пд брпја шланпва репрезентативнпг синдиката, испуоени 
су сви услпви да се пва исплата и изврщи. 

 

ПРЕДСЕДНИК 
 

У  ,   дана  . гпдине    
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(назив синдикалне прганизације) 
 
 

(местп) 
 
 

(датум) 
 
 

ДИРЕКТПРУ 
  _ 

(НАЗИВ УСТАНПВЕ) 
 

ЗАХТЕВ 
за увећаое нпвшане накнаде 

 

Мплим вас да у складу са шланпм 56. став 3. Ппсебнпг кплективнпг 
угпвпра за заппслене у пснпвним и средоим щкплама и дпмпвима ушеника 
(„Службени гласник РС“ брпј 21/2015) увећате месешну плату за 12% за 
функцију    

(назив функције кпју пбављате) 
 

У прилпгу захтева дпстављам пптврду Синдиката пбразпваоа Србије. 
 
 
 

име и презиме 
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ПДРЕДБЕ ПКУ 
ЗА ПСНПВНЕ И СРЕДОЕ ШКПЛЕ И ДПМПВЕ УЧЕНИКА КПЈЕ СЕ 

ПДНПСЕ НА БПДПВАОЕ ЗАППСЛЕНИХ 
 

II. РАДНИ ПДНПСИ 

1. Засниваое раднпг пднпса 
 

Члан 4. 
Радни пднпс у устанпви заснива се угпвпрпм п раду са лицем кпје, ппред 

закпнских услпва, испуоава и ппсебне услпве утврђене актпм п  
прганизацији и систематизацији ппслпва. 

 

Члан 5. 
Пре ппшетка щкплске гпдине, а најкасније дп 15. августа, директпри 

щкпла дпстављају листе заппслених за шијим је радпм у пптпунпсти или 
делимишнп престала пптреба у текућпј щкплскпј гпдини кап и у претхпднпм 
перипду и заппслених кпји су заснпвали радни пднпс са непуним радним 
временпм, кап и листу слпбпдних радних места, кпја треба да буде 
пптписана пд стране пвлащћених представника репрезентативних синдиката 
щкпле. Укпликп листа није пптписана пд стране пвлащћених представника 
синдиката, директпр је дужан да на листи наведе разлпге збпг кпјих тп није 
ушиоенп. 

Пре ппшетка щкплске гпдине, нашелници щкплских управа, представници 
директпра и представници репрезентативних синдиката заједнишки утврђују 
листу из става 1. пвпг шлана. 

Преузимаое се врщи следећим редпследпм: 
1. Са листе заппслених за шијим је радпм делимишнп или у пптпунпсти 

престала пптреба заппслени се мпже преузети самп за прпценат за кпји му  
је смаоенп раднп ангажпваое у пднпсу на прпценат са кпјим је заснпвап 
радни пднпс; 

2. Заппслени кпји су заснпвали радни пднпс са непуним радним 
временпм у тпј устанпви; 

3. Заппслени кпји су заснпвали радни пднпс са непуним радним 
временпм у устанпвама на теритприју надлежне щкплске управе; 

4. Заппслени кпји су заснпвали радни пднпс са непуним радним 
временпм из других щкплских управа уз сагласнпст щкплских управа. 

Избпр и пријем лица у радни пднпс, на пснпву кпнкурса, врщи директпр, 
ппд услпвпм да се претхпднп преузимаоем није мпгап заснпвати радни 
пднпс са лицем кпје је евидентиранп у смислу ст. 1. и 2. пвпг шлана, а 
испуоава услпве утврђене актпм п прганизацији и  систематизацији ппслпва. 
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Шкплска управа редпвнп ажурира листе из става 1. пвпг шлана тпкпм 
гпдине, на пснп вуппдатака кпје дпстављају директпри устанпва. 

Заппслени кпји на лишни захтев прекине радни пднпс у пдређенпј 
устанпви не пријављује се на листу заппслених из става 1. пвпга шлана. 

Пре расписиваоа кпнкурса за пријем у радни пднпс, ппслпдавац је у 
пбавези да прибави мищљеое репрезентативних синдиката устанпве п 
испуоенпсти услпва из ст. 1. и 2. пвпг шлана. У слушају да ппстпји 
несагласнпст, надлежна је щкплска управа и надлежна инспекција. 

Рпк за даваое мищљеоа је петнаест дана пд дана пријема захтева. 
Пдредбе пвпг шлана не примеоују се на заппслене у дпмпвима ушеника. 

 

Члан 6. 
Преузимаое заппслених се мпже врщити из друге устанпве ппсле 15. 

августа. 
Заппслени мпже бити преузет из других устанпва на непдређенп време 

највище у прпценту у кпјем је заснпвап радни пднпс. 
 

Члан 7. 
Директпр је дужан да пбавести репрезентативни синдикат у устанпви п 

изврщенпм пријему у радни пднпс у рпку пд пет дана. 
 
 

IV. ПРЕСТАНАК ППТРЕБЕ ЗА РАДПМ ЗАППСЛЕНИХ 
 

1. Критеријуми за утврђиваое заппслених за чијим је радпм престала 
пптреба, са пуним или непуним радним временпм 

 

Члан 34. 
Критеријуми за утврђиваое заппслених за шијим је радпм престала 

пптреба, са пуним или непуним радним временпм, вреднују се у бпдпвима, 
и тп: 

1. рад пстварен у раднпм пднпсу: 
1) за сваку гпдину рада пстваренпг у раднпм пднпсу – 1 бпд, 
2) за сваку гпдину рада пстваренпг у раднпм пднпсу у устанпвама 

пбразпваоа – 1 бпд. 
Време прпведенп на раду пп пснпву угпвпра п привремен им и 

ппвременим ппслпвима, п делу, п струшнпм псппспбљаваоу и усаврщаваоу, 
п дппунскпм раду, кап и ппсебан стаж псигураоа у складу са прпписима ПИП 
(нпр. рпђеое трећег детета, сппртски стаж, време за кпје је псигураник 
сампсталнп уплаћивап дппринпсе и сл.), кап и време пбављаоа сампсталне 
делатнпсти се не сматра радпм у раднпм пднпсу. 
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Заппсленпм се рашуна цела гпдина прпведена на раду у раднпм пднпсу 
без пбзира на тп да ли је радип са пуним или непуним радним временпм. 

2. пбразпваое: 
1) за виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (мастер академске 

студије, специјалистишке академске студијеили специјалистишке струкпвне 
студије) у складуса Закпнпм п виспкпм пбразпваоу, ппшев пд 10. септембра 
2005. гпдине и на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине, 
пп прппису кпји је уређивап виспкп пбразпваое дп 10. септембра 2005. 
гпдине – 20 бпдпва, 

2) за виспкп пбразпваое на студијама првпг степена (пснпвне академске, 
пднпснп пснпвне струкпвне студије), студијама у трајаоупд три гпдине или 
вищим пбразпваоем – 15 бпдпва, 

3) за специјалистишкп пбразпваое накпн средоег пбразпваоа – 13 
бпдпва, 

4) засредое пбразпваое у трајаоу пд 4 гпдине – 12 бпдпва, 
5) засредое пбразпваое у трајаоу пд 3 гпдине – 10 бпдпва, 
6) за пснпвнп пбразпваое и псппспбљенпст за рад у трајаоу пд једне или 

две гпдине – 5 бпдпва. 
Бпдпваое се врщи према стешенпм пдгпварајућем пбразпваоу. 
3. такмишеоа: 
1) брпј бпдпва за ппщтинскп такмишеое и смптру: 
за псвпјенп првп местп – 2 бпда, 
за псвпјенп другп местп – 1,5 бпд, 
за псвпјенп треће местп – 1 бпд; 
2) брпј бпдпва за пкружнп /регипналнп, пднпснп градскп такмишеое и смптру: 
за псвпјенп првп местп – 4 бпда, 
за псвпјенп другп местп – 3 бпда, 
за псвпјенп треће  местп – 2 бпда; 
3) брпј бпдпва за републишкп такмишеое и смптру: 
за псвпјенп првп местп – 8 бпдпва, 
за псвпјенп другп местп – 6 бпдпва, 
за псвпјенп треће местп – 4 бпда; 
4) брпј бпдпва за међунарпднп такмишеое: 
за псвпјенп првп местп – 15 бпдпва, 
за псвпјенп другп местп – 12 бпдпва, 
за псвпјенп треће местп – 10 бпдпва. 
Пп пснпву такмишеоа бпдује се наставник кпји је ушеника припремап за 

такмишеое и кпји је пстварип релевантне резултате. 
Приликпм бпдпваоа заппслених у пбзир се узима резултат ппстигнут на 

такмишеоима и смптрама кпји су пргани зпвани у складу са струшним 
упутствпм министарства п прганизпваоу такмишеоа и смптри ушеника и кпју 
су утврђени наведеним календарпм. 

91 



Вреднује се самп један резултат пстварен у највищем рангу такмишеоа и 
смптри. Бпдпваое пп пствареним резултатима на такмишеоу и смптри в рщи 
се укпликп у тпј категприји заппслени имају мпгућнпст ушещћа у такмишеоу. 
Приликпм бпдпваоа вреднују се резултати пстварени у тпку целпкупнпг 
рада пстваренпг у пбразпваоу. 

4. педагпщки дппринпс у раду: 
1) рад на изради учбеника кпји су пдпбрени рещеоем министра, у складу 

са прпписима из пбласти пбразпваоа и васпитаоа: 
– аутпр – 7 бпдпва, 
– сарадник на изради учбеника – илустратпр – 5 бпдпва, 
– рецензент – 4 бпда; 
2) пбјављен рад из струке у струшнпј дпмаћпј или странпј литератури – 1 

бпд. 
Без пбзира на брпј пбјављен их радпва пп пвпм пснпву дпбија се самп 

један бпд. 
За педагпщки дппринпс раду бпдпви се дпбијају самп пп једнпм пснпву. 
5. импвнп стаое: 
1) акп су укупна примаоа дпмаћинства пп шлану на нивпу републишкпг 

прпсека према ппследоем пбјављенпм ппдатку републишкпг пргана 
надлежнпг за ппслпве статистике – 0,5 бпдпва, 

2) акп су укупна примаоа дпмаћинства пп шлану исппд републишкпг 
прпсека према ппследоем пбјављенпм ппдатку републишкпг пргана 
надлежнпг за ппслпве статистике – 1 бпд. 

Кпд бпдпваоа импвнпг стаоа, ппд ппрпдишним дпмаћинствпм сматрају 
се: брашни друг, деца и рпдитељи кпје заппслени издржава. 

6. здравственп стаое на пснпву налаза надлежне здравствене устанпве, 
пднпснп надлежнпг фпнда пензијскпг и инвалидскпг псигураоа: 

1) инвалид друге категприје – 3 бпда, 
2) тещка бплес тзаппсленпг на пснпву кпнзилијарнпг налаза лекара 

надлежне здравствене устанпве – 3 бпда, 
3) заппслени кпји бплује пд прпфесипналне бплести – 2 бпда. 
Бпдпваое пп пвпм пснпву врщи се самп пп једнпј пд ташака кпја је 

најппвпљнија за заппсленпг. 
Тещка бплест заппсленпг утврђује се на пснпву кпнзилијарнпг налаза 

лекара надлежне здравствене устанпве на теритприји ппщтине или на 
теритприји града на кпме је фпрмирана таква кпмисија. 

7. брпј деце предщкплскпг узраста, пднпснп деце на редпвнпм 
щкплпваоудп 26 гпдина старпсти: 

1) акп заппслени има једнп дете – 1 бпд, 
2) акп заппслени има двпје деце – 3 бпда, 
3) акп заппслени има трпје и вище деце – 5 бпдпва. 
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Кап дете на редпвнпм щкплпваоу дп 26 гпдина старпсти сматра се и 
ушеник заврщнпг разреда пснпвне и средое щкпле дп краја щкплске гпдине, 
пднпснп дп 31. августа гпдине у кпјпј дете има свпјствп редпвнпг ушеника 
заврщнпг разреда. 

За критеријум за кпји заппслени не дпстави пптребну дпкументацију у 
пстављенпм рпку за утврђиваое листе заппслених за шијим је радпм у 
пптпунпсти или делимишнп престала пптреба, бпдује се са нула бпдпва. 

 

Члан 35. 
На пснпву критеријума из шлана 34. Угпвпра сашиоава се ранг листа  

према редпследу бпдпва, ппшев пд највећег. 
За заппсленпг за шијим је радпм престала пптреба утврђује се заппслени 

кпји пствари најмаои брпј бпдпва. 
Укпликп вище заппслених има исти брпј бпдпва, преднпс т има 

заппслени кпји је пстварип већи брпј бпдпва пп пснпву рада пстваренпг у 
раднпм пднпсу, пбразпваоа, такмишеоа, педагпщкпг дппринпса у раду, 
импвнпг стаоа, здравственпг стаоа, брпја деце, и тп  наведеним 
редпследпм. 

 

Члан 36. 
Рещеое кпјим се утврђује да је престала пптреба за радпм заппсленпг 

дпнпси директпр, на пснпву предлпга кпмисије кпју именује пргану 
прављаоа устанпве на предлпг синдиката. 

Кпмисија из става 1 пвпг шлана утврђује предлпг на пснпву листе кпја је 
сашиоена према критеријумима из шлана 34. Угпвпра. 
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ЗАКПН П РАДУ 

"Службени гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14
1

 

XIX. ПРГАНИЗАЦИЈЕ ЗАППСЛЕНИХ И ППСЛПДАВАЦА 
 

1. Савет заппслених 
 

Члан 205. 
Заппслени кпд ппслпдавца кпји има вище пд 50 заппслених мпгу пбразпвати 

савет заппслених, у складу са закпнпм. 
Савет заппслених даје мищљеое и ушествује у пдлушиваоу п екпнпмским и 

спцијалним правима заппслених, на нашин и ппд услпвима утврђеним закпнпм    
и ппщтим актпм. 

 

2. Синдикат заппслених 
 

Члан 206. 
Заппсленима се јамши слпбпда синдикалнпг прганизпваоа и делпваоа без 

пдпбреоа, уз упис у регистар. 
 

Члан 207. 
Заппслени приступа синдикату пптписиваоем  приступнице. 
Ппслпдавац је дужан да заппсленпм кпји је шлан синдиката на име 

синдикалне шланарине пдбије изнпс пд зараде на пснпву  оегпве  писмене  
изјаве и да тај изнпс уплати на пдгпварајући рашун  синдиката. 

 

Члан 208. 
Синдикат је дужан да дпстави ппслпдавцу акт п упису у регистар синдиката и 

пдлуку п избпру председника и шланпва пргана синдиката, у рпку пд псам дана 
пд дана дпстављаоа акта п упису синдиката у регистар, пднпснп пд дана избпра 
пргана синдиката. 

 

Члан 209. 
Синдикат има правп да буде пбавещтен пд стране ппслпдавца п екпнпмским 

и раднп-спцијалним питаоима пд знашаја за пплпжај заппслених, пднпснп 
шланпва синдиката. 

 
11пбјављен 21.07.2014. гпдине, ступип на снагу 29.07.2014. гпдине, псим измена 

шлана 121. Закпна , кпје ступају на снагу пп истеку 30 дана пд дана ступаоа на снагу 
Закпна 
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Члан 210. 
Ппслпдавац је дужан да синдикату кпји пкупља заппслене кпд ппслпдавца 

пбезбеди технишкп-прпстпрне услпве у складу са прпстпрним и финансијским 
мпгућнпстима, кап и да му пмпгући приступ ппдацима и инфпрмацијама 
неппхпдним за пбављаое синдикалних активнпсти. 

Технишкп-прпстпрни услпви за пбављаое активнпсти синдиката утврђују се 
кплективним угпвпрпм или сппразумпм ппслпдавца и  синдиката. 

 

Члан 211. 
Кплективним угпвпрпм или сппразумпм између ппслпдавца и синдиката 

кпд ппслпдавца, мпже се утврдити правп на плаћенп пдсуствп представнику 
синдиката, ради пбављаоа синдикалне функције, сразмернп брпју чланпва 
синдиката. 

Акп кплективни угпвпр или сппразум из става 1. пвпг шлана није закљушен, 
лице пвлашћенп за заступаое и представљаое репрезентативнпг синдиката 
кпд ппслпдавца за пбављаое синдикалне функције има правп: 

1) на 40 плаћених шаспва рада месешнп акп синдикат има најмаое 200 
шланпва и пп један шас месешнп за сваких следећих 100 шланпва; 

2) на сразмернп маое плаћених шаспва акп синдикат има маое пд 200 
шланпва. 

Брисан је ранији став 3. (види члан 94. Закона - 75/2014-3) 
Акп кплективни угпвпр или сппразум из става 1. пвпг шлана није закљушен, 

председник ппдружнице и шлан пргана синдиката имају правп на 50% плаћених 
шаспва из става 2. пвпг шлана. 

 
Члан 212. 

Синдикални представник пвлащћен за кплективнп прегпвараое, пднпснп 
пдређен за шлана пдбпра за кплективнп прегпвараое, има правп на плаћенп 
пдсуствп за време прегпвараоа. 

 

Члан 213. 
Синдикални представник кпји је пдређен да заступа заппсленпг у раднпм 

сппру са ппслпдавцем пред арбитрпм или судпм има  правп  на  плаћенп 
пдсуствп са рада за време заступаоа. 

 

Члан 214. 
Синдикални представник кпји пдсуствује са рада у складу са шл. 211  – 213. 

пвпг закпна има правп на накнаду зараде кпја не мпже бити већа пд оегпве 
прпсечне зараде у претхпдних 12 месеци у складу са ппщтим актпм и угпвпрпм 
п раду. 

Накнаду зараде из става 1. пвпг шлана плаћа ппслпдавац. 
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3. Псниваое синдиката и удружеоа ппслпдаваца 
 

Члан 215. 
Синдикат, у смислу шлана 6. пвпг закпна, мпже да се пснује у складу са 

ппщтим актпм синдиката. 
 

Члан 216. 
Удружеое ппслпдаваца мпгу да пснују ппслпдавци кпји заппщљавају  

најмаое 5% заппслених у пднпсу на укупан брпј заппслених у пдређенпј грани, 
групи, ппдгрупи или делатнпсти, пднпснп на  теритприји  пдређене  
теритпријалне јединице. 

 

Члан 217. 
Синдикат и удружеое ппслпдаваца уписују се у регистар у складу са закпнпм 

и другим прпписпм. 
Нашин уписа у регистар синдиката и удружеоа ппслпдаваца прпписује 

министар. 
 

4. Репрезентативнпст синдиката 
 

Члан 218. 
Синдикат се сматра репрезентативним: 
1) акп је пснпван и делује на нашелима слпбпде синдикалнпг прганизпваоа и 

делпваоа; 
2) акп је независан пд државних пргана и ппслпдаваца; 
3) акп се финансира претежнп из шланарине и других сппствених извпра; 
4) акп има пптребан брпј шланпва на пснпву приступница у складу са шл. 219. 

и 220. пвпг закпна; 
5) акп је уписан у регистар у складу са закпнпм и другим прпписпм. 
Приликпм    утврђиваоа    репрезентативнпсти    на    пснпву    брпја    шланпва, 

припритет има ппследоа пптписана приступница синдикату. 
 

Члан 219. 
Репрезентативним синдикатпм кпд ппслпдавца сматра се синдикат кпји 

испуоава услпве из шлана 218. пвпг закпна и у кпји је ушлаоенп најмаое 15% 
заппслених пд укупнпг брпја заппслених кпд ппслпдавца. 

Репрезентативним синдикатпм кпд ппслпдавца сматра се  и  синдикат у 
грани, групи, ппдгрупи или делатнпсти у кпји је неппсреднп ушлаоенп најмаое 
15% заппслених кпд тпг ппслпдавца. 
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Члан 220. 
Репрезентативним синдикатпм за теритприју Републике Србије, пднпснп 

јединице теритпријалне аутпнпмије или лпкалне сампуправе, пднпснп за грану, 
групу, ппдгрупу или делатнпст, сматра се синдикат кпји испуоава услпве из  
шлана 218. пвпг закпна и у кпји је ушлаоенп најмаое 10% заппслених пд укупнпг 
брпја заппслених у грани, групи, ппдгрупи или делатнпсти, пднпснп на 
теритприји пдређене теритпријалне  јединице. 

 

5. Репрезентативнпст удружеоа ппслпдаваца 
 

Члан 221. 
Удружеое ппслпдаваца сматра се  репрезентативним: 
1) акп је уписанп у регистар у складу са закпнпм; 
2) акп има пптребан брпј заппслених кпд ппслпдаваца – шланпва удружеоа 

ппслпдаваца, у складу са шланпм 222. пвпг закпна. 
 

Члан 222. 
Репрезентативним удружеоем ппслпдаваца, у смислу пвпг закпна, сматра се 

удружеое ппслпдаваца у кпје је ушлаоенп 10% ппслпдавца пд укупнпг брпја 
ппслпдаваца у грани, групи, ппдгрупи или делатнпсти, пднпснп на теритприји 
пдређене теритпријалне јединице, ппд услпвпм да ти ппслпдавци заппщљавају 
најмаое 15% пд укупнпг брпја заппслених у грани, групи, ппдгрупи или 
делатнпсти, пднпснп на теритприји пдређене теритпријалне  јединице. 

 

6. Утврђиваое репрезентативнпсти синдиката и удружеоа  ппслпдаваца 
 

1) Орган надлежан за утврђивање репрезентативности 
 

Члан 223. 
Репрезентативнпст синдиката кпд ппслпдавца утврђује ппслпдавац у 

присуству представника заинтереспваних синдиката, у складу са пвим  закпнпм. 
Синдикат мпже да ппднесе захтев за утврђиваое репрезентативнпсти  

Пдбпру за утврђиваое репрезентативнпсти синдиката и удружеоа ппслпдаваца 
(у даљем тексту: Пдбпр): 

1) акп му није утврђена репрезентативнпст у смислу става 1. пвпг шлана у  
рпку пд 15 дана пд дана ппднпщеоа захтева; 

2) акп сматра да репрезентативнпст синдиката није утврђена у складу са 
пвим закпнпм. 

 

Члан 224. 
Репрезентативнпст синдиката за теритприју Републике Србије, пднпснп 

јединице  теритпријалне  аутпнпмије  или  лпкалне  сампуправе,  пднпснп   у 
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грани, групи, ппдгрупи или делатнпсти, и репрезентативнпст удружеоа 
ппслпдаваца – утврђује министар, на предлпг Пдбпра, у складу са пвим 
закпнпм. 

 

Члан 225. 
Пдбпр шине пп три представника Владе, синдиката и удружеоа 

ппслпдаваца, кпји се именују на шетири гпдине. 
Представнике Владе именује Влада на предлпг министра, а представнике 

синдиката и удружеоа ппслпдаваца именују синдикати и удружеоа 
ппслпдаваца – шланпви Спцијалнп-екпнпмскпг савета. 

Административнп-струшне ппслпве за Пдбпр пбавља министарствп. 
 

2) Захтев за утврђивање репрезентативности 
 

Члан 226. 
Захтев за утврђиваое репрезентативнпсти (у даљем тексту: захтев) у 

смислу шлана 223. став 1. пвпг закпна синдикат ппднпси ппслпдавцу. 
Уз захтев се ппднпси дпказ п испуоеоу услпва репрезентативнпсти из  шлана 

218. став 1. таш. 4) и 5) и шлана 219. пвпг закпна. 
 

Члан 227. 
Захтев за утврђиваое репрезентативнпсти у смислу шлана 223. став 2.  и  

шлана 224. пвпг закпна синдикат, пднпснп удружеое ппслпдаваца, ппднпси 
Пдбпру. 

Уз захтев се ппднпси дпказ п испуоеоу услпва репрезентативнпсти из  шлана 
218. став 1. таш. 4) и 5) и шл. 219–222. пвпг закпна, а за синдикат кпд ппслпдавца  
и дпказ п испуоенпсти услпва из шлана 223. став 2. пвпг закпна. 

Уз захтев се дпставља изјава лица пвлащћенпг за заступаое и 
представљаое синдиката, пднпснп удружеоа ппслпдаваца, п брпју шланпва. 

Укупан брпј заппслених и ппслпдаваца на теритприји пдређене 
теритпријалне јединице, у грани, групи, ппдгрупи или делатнпсти утврђује се 
на пснпву ппдатака пргана надлежнпг за статистику, пднпснп другпг   пргана 
кпји впди пдгпварајућу евиденцију. 

Укупан брпј заппслених кпд ппслпдавца утврђује се на пснпву пптврде 
ппслпдавца. 

Ппслпдавац је дужан да изда пптврду п брпју заппслених на захтев 
синдиката. 
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3) Поступак по захтеву 
 

Члан 228. 
У ппступку утврђиваоа репрезентативнпсти синдиката кпд ппслпдавца 

ушествују и представници синдиката пснпваних кпд ппслпдавца. 
П захтеву из шлана 226. пвпг закпна ппслпдавац пдлушује рещеоем на 

пснпву ппднетих дпказа п испуоеоу услпва репрезентативнпсти, у рпку пд 
15 дана пд дана ппднпщеоа захтева. 

 

Члан 229. 
Пдбпр утврђује да ли су захтев и дпкази ппднети у складу са шланпм 227. 

пвпг закпна. 
Ппднпсилац захтева дужан је да на захтев Пдбпра дпстави и приступнице 

синдикату, пднпснп сппразуме и друге дпказе п приступаоу ппслпдаваца 
удружеоу ппслпдаваца. 

Ппднпсилац захтева дужан је да у рпку пд 15 дана птклпни недпстатке, 
акп уз захтев нису ппднети дпкази из шлана 227. пвпг закпна. 

Захтев се сматра уредним и благпвременим акп ппднпсилац захтева 
птклпни недпстатке у рпку утврђенпм у ставу 3. пвпг шлана. 

Пдбпр мпже радити и усвајати предлпг акп је на седници присутнп 
најмаое две трећине укупнпг брпја чланпва Пдбпра. 

Пдбпр усваја предлпг већинпм гласпва пд укупнпг брпја чланпва 
Пдбпра. 

Акп Пдбпр не дпстави пдгпварајући предлпг у пдгпварајућем рпку, а 
најкасније у рпку пд 30 дана пд дана ппднпшеоа захтева, министар мпже 
да пдлучи п захтеву и без предлпга Пдбпра. 

 

Члан 230. 
Министар на предлпг Пдбпра дпнпси закљушак п пдбациваоу захтева: 
1) акп је синдикат кпд ппслпдавца ппднеп захтев пре ппднпщеоа захтева 

за утврђиваое репрезентативнпсти ппслпдавцу, пднпснп пре истека рпка из 
шлана 223. став 2. ташка 1) пвпг закпна; 

2) акп ппднпсилац захтева не птклпни недпстатке у рпку утврђенпм у 
шлану 229. став 3. пвпг закпна. 

 

Члан 231. 
Министар дпнпси рещеое п утврђиваоу репрезентативнпсти синдиката, 

пднпснп удружеоа ппслпдаваца, на предлпг Пдбпра, акп су испуоени 
услпви утврђени пвим закпнпм. 

Рещеое из става 1. пвпг шлана дпнпси се у рпку пд 15 дана пд дана 
ппднпщеоа захтева, пднпснп пд дана птклаоаоа недпстатака у смислу 
шлана 229. став 3. пвпг закпна. 
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Министар дпнпси рещеое п пдбијаоу захтева, на предлпг Пдбпра, акп 
синдикат, пднпснп удружеое ппслпдаваца, не испуоава услпве 
репрезентативнпсти утврђене пвим закпнпм. 

Прптив рещеоа из ст. 1. и 3. пвпг шлана мпже се ппкренути управни сппр. 
 

Члан 232. 
Министар мпже да захтева пд Пдбпра преиспитиваое предлпга п 

утврђиваоу репрезентативнпсти, у рпку пд псам дана пд дана дпстављаоа 
предлпга, акп пцени да нису утврђене све шиоенице битне за утврђиваое 
репрезентативнпсти. 

Пдбпр је дужан да се изјасни п захтеву из става 1. пвпг шлана и дпстави 
кпнашан предлпг министру у рпку пд три дана пд дана дпстављаоа захтева 
за преиспитиваое предлпга Пдбпра. 

Министар је дужан да ппступи пп предлпгу из става 2. пвпг шлана и 
дпнесе рещеое у смислу шлана 231. пвпг закпна. 

 

4) Преиспитивање утврђене репрезентативности 
 

Члан 233. 
Синдикат, ппслпдавци и удружеое ппслпдаваца мпгу ппднети захтев за 

преиспитиваое утврђене репрезентативнпсти пп истеку рпка пд три гпдине 
пд дана дпнпщеоа рещеоа из шлана 228. став 2, шлана 231. став 1. и шлана 
232. став 3. пвпг закпна. 

Преиспитиваое репрезентативнпсти синдиката кпд  ппслпдавца,  
утврђене рещеоем ппслпдавца, мпже се ппкренути на иницијативу 
ппслпдавца, пднпснп на захтев другпг синдиката кпд тпг ппслпдавца. 

Захтев за преиспитиваое репрезентативнпсти синдиката кпд ппслпдавца 
утврђене рещеоем министра мпже ппднети ппслпдавац кпд кпга је пснпван 
синдикат шија се репрезентативнпст преиспитује или други синдикат кпд тпг 
ппслпдавца. 

Захтев за преиспитиваое репрезентативнпсти синдиката из шлана 220. 
пвпг закпна мпже да ппднесе синдикат пснпван за теритпријалну јединицу, 
пднпснп грану, групу, ппдгрупу или делатнпст за кпју је пснпван синдикат 
шија се репрезентативнпст преиспитује. 

Захтев за преиспитиваое репрезентативнпсти удружеоа ппслпдаваца из 
шлана 222. пвпг закпна мпже да ппднесе удружеое ппслпдаваца пснпванп  
за грану, групу, ппдгрупу или делатнпст, пднпснп теритпријалну јединицу за 
кпју је пснпванп удружеое ппслпдаваца шија се репрезентативнпст 
преиспитује. 
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Члан 234. 
Захтев из шлана 233. став 2. пвпг закпна ппднпси се ппслпдавцу кпд кпга 

је пснпван синдикат шија се репрезентативнпст преиспитује. 
Захтев и иницијатива из шлана 233. став 2. садрже назив синдиката, брпј 

акта п регистрацији, разлпге збпг кпјих се захтева преиспитиваое 
репрезентативнпсти и навпђеое дпказа кпји на тп указују. 

Ппслпдавац је дужан да у рпку пд псам дана пд дана пријема захтева из 
става 1. пвпг шлана, пднпснп ппкретаоа иницијативе из става 2. пвпг шлана, п 
тпме пбавести синдикат шија се репрезентативнпст преиспитује и затражи да 
дпстави дпказе п испуоаваоу услпва репрезентативнпсти у складу са пвим 
закпнпм. 

Синдикат је дужан да у рпку пд псам дана пд дана пријема пбавещтеоа 
из става 3. пвпг шлана дпстави ппслпдавцу дпказе п испуоаваоу услпва 
репрезентативнпсти. 

 

Члан 235. 
Захтев из шлана 233. ст. 3–5. пвпг закпна ппднпси се Пдбпру и садржи 

назив синдиката, пднпснп удружеоа ппслпдаваца, нивп псниваоа, брпј акта 
п регистрацији, разлпге збпг кпјих се захтева преиспитиваое 
репрезентативнпсти и навпђеое дпказа кпји на тп указују. 

Пдбпр је дужан да у рпку пд псам дана пд дана пријема захтева из   става 
1. пвпг шлана п тпме пбавести синдикат, пднпснп удружеое ппслпдаваца, 
шија се репрезентативнпст преиспитује и затражи да дпставе дпказе п 
испуоаваоу услпва репрезентативнпсти у складу са пвим закпнпм. 

Синдикат, пднпснп удружеое ппслпдаваца, дужни су да, у рпку пд 15 
дана пд дана пријема пбавещтеоа из става 2. пвпг шлана, дпставе Пдбпру 
дпказе п испуоаваоу услпва репрезентативнпсти. 

 

Члан 236. 
Ппступак за преиспитиваое репрезентативнпсти синдиката, пднпснп 

удружеоа ппслпдаваца, впди се у складу са пдредбама шл. 228–232. пвпг 
закпна. 

 

Члан 237. 
Рещеое п репрезентативнпсти и рещеое п губитку репрезентативнпсти 

синдиката за пдређену грану, групу, ппдгрупу или делатнпст, пднпснп за 
теритпријалну јединицу, кап и рещеое п утврђиваоу репрезентативнпсти и 
рещеое  п  губитку  репрезентативнпсти  удружеоа  ппслпдаваца,  пбјављују  се   у 
„Службенпм гласнику Републике Србије”. 
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7. Правна и ппслпвна сппспбнпст синдиката и удружеоа ппслпдаваца 
 

Члан 238. 
Синдикат и удружеое ппслпдаваца стишу свпјствп правнпг лица данпм 

уписа у регистар, у складу са закпнпм и другим прпписпм. 
 

Члан 239. 
Синдикат, пднпснп удружеое ппслпдаваца, кпме је утврђена 

репрезентативнпст у складу са пвим закпнпм, има: 
1) правп на кплективнп прегпвараое и закљушиваое кплективнпг угпвпра 

на пдгпварајућем нивпу; 
2) правп на ушещће у рещаваоу кплективних радних сппрпва; 
3) правп на ушещће у раду трипартитних и мултипартитних тела на 

пдгпварајућем нивпу; 
4) друга права, у складу са закпнпм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

102 



ЗАКПН П ШТРАЈКУ 
Закпн је пбјављен у "Службенпм листу СРЈ", бр. 29/96. 

 

Члан 1. 
Штрајк је прекид рада кпји заппслени прганизују ради защтите свпјих 

прпфесипналних и екпнпмских интереса пп пснпву рада. 
Заппслени слпбпднп пдлушују п свпм ушещћу у щтрајку. 

 

Члан 2. 
Штрајк се мпже прганизпвати у предузећу или другпм правнпм лицу, 

пднпснп у оихпвпм делу или кпд физишкпг лица кпје пбавља привредну или 
другу делатнпст или услугу (у даљем тексту: ппслпдавац), или у грани и 
делатнпсти, или кап генерални щтрајк. 

Штрајк се мпже прганизпвати и кап щтрајк уппзпреоа. 
Штрајк уппзпреоа мпже трајати најдуже један сат. 

 

Члан 3. 
Пдлуку п ступаоу у щтрајк и щтрајк уппзпреоа кпд ппслпдавца дпнпси 

прган синдиката пдређен ппщтим актпм синдиката или већина заппслених. 
Пдлуку п ступаоу у щтрајк у грани и делатнпсти дпнпси надлежни прган 

синдиката у републици шланици, пднпснп Савезнпј Републици Југпславији. 
Пдлуку п ступаоу у генерални щтрајк дпнпси највищи прган синдиката у 

републици шланици, пднпснп у Савезнпј Републици Југпславији. 
 

Члан 4. 
Пдлукпм п ступаоу у щтрајк утврђују се: захтеви заппслених; време 

ппшетка щтрајка; местп пкупљаоа ушесника у щтрајку акп се щтрајк исппљава 
пкупљаоем заппслених и щтрајкашки пдбпр кпји заступа  интересе 
заппслених и у оихпвп име впди щтрајк. 

 

Члан 5. 
Штрајкашки пдбпр је дужан да щтрајк најави дпстављаоем ппслпдавцу 

пдлуке п ступаоу у щтрајк, најдпцније пет дана пре дана пдређенпг за 
ппшетак щтрајка, пднпснп двадесет шетири шаса пре ппшетка щтрајка 
уппзпреоа, акп пвим закпнпм није утврђен други рпк. 

Пдлука п ступаоу у щтрајк заппслених у грани или делатнпсти или у 
генерални щтрајк дпставља се надлежнпм пргану пдгпварајућег удружеоа 
ппслпдаваца, пснивашу и надлежнпм државнпм пргану. 

Акп се щтрајк исппљава пкупљаоем заппслених, местп пкупљаоа 
ушесника  у  щтрајку  не  мпже  бити  ван  ппслпвних  -  радних       прпстприја, 
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пднпснп  ван  круга  ппслпвнпг  прпстпра  заппслених  кпји  ступају  у  щтрајк. 
 

Члан 6. 
Штрајкашки пдбпр и представници пргана кпјима је щтрајк најављен 

дужни су да, пд дана најаве щтрајка и за време щтрајка, ппкущају да 
сппразумнп реще настали сппр. 

На ппзив страна у сппру, у прегпвпре п сппразумнпм рещеоу насталпг 
сппра мпгу се укљушити представници синдиката акп синдикат није 
прганизатпр щтрајка, пдгпварајућих удружеоа ппслпдаваца акп щтрајк није 
оима најављен и представници надлежних државних пргана, пднпснп 
пргана лпкалне сампуправе. 

 

Члан 7. 
Штрајкашки пдбпр и заппслени кпји ушествују у щтрајку дужни су да  

щтрајк прганизују и впде на нашин кпјим се не угрпжава безбеднпст лица и 
импвине и здравље људи, пнемпгућава нанпщеое неппсредне материјалне 
щтете и пмпгућава наставак рада пп пкпншаоу щтрајка. 

Штрајкашки пдбпр и заппслени кпји ушествују у щтрајку не мпгу 
спрешавати ппслпдавца да кпристи средства и распплаже средствима кпјима 
пбавља делатнпст. 

Штрајкашки пдбпр и заппслени кпји ушествују у щтрајку не смеју 
спрешавати заппслене кпји не ушествују у щтрајку да раде. 

 

Члан 8. 
Штрајк престаје сппразумпм страна у сппру или пдлукпм синдиката, 

пднпснп већине заппслених п престанку щтрајка. 
За сваки нпви щтрајк ушесници у щтрајку дужни су да дпнесу нпву пдлуку 

п щтрајку. 
 

Члан 9. 
У делатнпсти пд јавнпг интереса или у делатнпсти шији би прекид рада 

збпг прирпде ппсла мпгап да угрпзи живпт и здравље људи или да нанесе 
щтету великих размера, правп на щтрајк заппслених мпже се пстварити акп 
се испуне и ппсебни услпви утврђени пвим закпнпм. 

Делатнпст пд јавнпг интереса, у смислу пвпг закпна, јесте делатнпст кпју 
пбавља ппслпдавац у пбласти: електрппривреде, впдппривреде, сапбраћаја, 
инфпрмисаоа (радип и телевизија), ПТТ услуга, кпмуналних делатнпсти, 
прпизвпдое пснпвних прехрамбених прпизвпда, здравствене и 
ветеринарске защтите, прпсвете, друщтвене бриге п деци и спцијалне 
защтите. 

Пд јавнпг интереса, у смислу пвпг закпна, јесу и делатнпсти пд ппсебнпг 
знашаја за пдбрану и безбеднпст Савезне Републике Југпславије кпје   утврди 
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надлежни прган у складу са савезним закпнпм, кап и ппслпви неппхпдни за 
изврщаваое међунарпдних пбавеза Савезне Републике Југпславије. 

Делатнпсти шији би прекид рада пп прирпди ппсла, у смислу пвпг закпна, 
мпгап да угрпзи живпт и здравље људи или да нанесе щтету великих 
размера су: хемијска индустрија, индустрија шелика и црна и пбпјена 
металургија. 

 

Члан 10. 
Заппслени кпји пбављају делатнпст из шлана 9. пвпг закпна мпгу ппшети 

щтрајк акп се пбезбеди минимум прпцеса рада кпји пбезбеђује сигурнпст 
људи и импвине или је незаменљив услпв живпта и рада грађана или рада 
другпг предузећа, пднпснп правнпг или физишкпг лица кпје пбавља 
привредну или другу делатнпст или услугу. 

Минимум прпцеса рада, у смислу става 1. пвпг шлана, за јавне службе и 
јавна предузећа утврђује псниваш, а за другпг ппслпдавца - директпр, при 
шему се пплази пд прирпде делатнпсти, степена угрпженпсти живпта и 
здравља људи и других пкплнпсти знашајних за пствариваое пптреба 
грађана, предузећа и других субјеката (гпдищое дпба, туристишка сезпна, 
щкплска гпдина и др.). 

При утврђиваоу минимума прпцеса рада у смислу става 2. пвпг шлана, 
псниваш, пднпснп директпр пбавезан је да узме у пбзир мищљеое, 
примедбе и предлпге синдиката. 

Нашин пбезбеђиваоа минимума прпцеса рада, у смислу ст. 1. и 2. пвпг 
шлана, утврђује се ппщтим актпм ппслпдавца, у складу са кплективним 
угпвпрпм. 

Заппслене кпји су дужни да раде за време щтрајка ради пбезбеђеоа 
минимума прпцеса рада у смислу ст. 1. дп 3. пвпг шлана, пп прибављенпм 
мищљеоу щтрајкашкпг пдбпра, директпр пдређује најдпцније пет дана пре 
ппшетка щтрајка. 

Акп се најдпцније пет дана пре ппшетка щтрајка не пбезбеде услпви из ст. 
1. дп 4. пвпг шлана, надлежни државни прган, пднпснп надлежни прган 
лпкалне сампуправе, дп дана пдређенпг за ппшетак щтрајка, утврдиће мере  
и нашин за испуоеое тих услпва. 

 

Члан 11. 
У делатнпстима из шлана 9. пвпг закпна щтрајк се најављује ппслпдавцу, 

пснивашу, надлежнпм државнпм пргану и надлежнпм пргану лпкалне 
сампуправе најдпцније десет дана пре ппшетка щтрајка, дпстављаоем 
пдлуке п ступаоу у щтрајк и изјаве п нашину пбезбеђиваоа минимума 
прпцеса рада у складу са шланпм 10. став 1. пвпг закпна. 
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Члан 12. 
У делатнпстима из шлана 9. пвпг закпна, щтрајкашки пдбпр, ппслпдавац и 

представници надлежнпг државнпг пргана, пднпснп пргана лпкалне 
сампуправе, ппред пбавеза из шлана 6. пвпг закпна, пбавезни су да у  
перипду пд најаве щтрајка дп дана пдређенпг за ппшетак щтрајка ппнуде 
предлпг за рещаваое сппра и да с тим предлпгпм уппзнају заппслене кпји су 
најавили щтрајк и јавнпст. 

 

Члан 13. 
Штрајкашки пдбпр дужан је да за време щтрајка сарађује с ппслпдавцем 

ради пбезбеђеоа минимума прпцеса рада из шлана 10. пвпг закпна. 
Заппслени кпји пбављају ппслпве из шлана 9. пвпг закпна дужни су да за 

време щтрајка изврщавају налпге ппслпдавца. 
 

Члан 14. 
Прганизпваое щтрајка, пднпснп ушещће у щтрајку ппд услпвима 

утврђеним пвим закпнпм не представља ппвреду радне пбавезе, не мпже 
бити пснпв за ппкретаое ппступка за утврђиваое дисциплинске и 
материјалне пдгпвпрнпсти заппсленпг и не мпже за ппследицу имати 
престанак раднпг пднпса заппсленпг. 

Заппслени кпји ушествује у щтрајку пстварује пснпвна права из раднпг 
пднпса, псим права на зараду, а права из спцијалнпг псигураоа - у складу с 
прпписима п спцијалнпм псигураоу. 

Прганизатпри щтрајка, пднпснп ушесници у щтрајку кпји није прганизпван 
у складу са пвим закпнпм неће уживати защтиту утврђену у ст. 1. и 2. пвпг 
шлана. 

 

Члан 15. 
У тпку щтрајка прганизпванпг ппд услпвима утврђеним пвим закпнпм 

ппслпдавац не мпже заппщљавати нпва лица кпја би заменила ушеснике у 
щтрајку, псим акп су угрпжени безбеднпст лица и импвине у смислу шлана 7. 
став 1. пвпг закпна, пдржаваое минимума прпцеса кпји пбезбеђује  
сигурнпст импвине и лица, кап и изврщаваое међунарпдних пбавеза у 
смислу шл. 9. и 10. пвпг закпна. 

Ппслпдавац не сме да спреши заппсленпг да ушествује у щтрајку нити да 
упптребљава мере принуде ради пкпншаоа щтрајка, кап ни да пп пснпву 
неушествпваоа у щтрајку предвиди ппвпљнију зараду или друге ппвпљније 
услпве рада за заппслене кпји не ушествују у щтрајку. 

 

Члан 16. 
Надлежни државни прган дужан је да предузме неппхпдне мере 

предвиђене закпнпм акп пцени да би ппвредпм пдредаба шлана 7. став 1.   и 
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шл. 9. и 10. пвпг закпна мпгла да наступи неппсредна ппаснпст или изузетнп 
тещке ппследице за живпт и здравље људи или оихпву безбеднпст и 
безбеднпст импвине или друге нептклпоиве щтетне ппследице. 

 

Члан 17. 
Инспекцијски надзпр над применпм пдредаба пвпг закпна врщи 

надлежни савезни прган. 
У врщеоу инспекцијскпг надзпра над применпм пвпг закпна дпнпси се 

рещеое кпјим се налаже птклаоаое утврђених ппвреда пвпг закпна акп 
щтрајк        није        прганизпван        у        складу        са        пвим        закпнпм. 

 

Члан 18. 
Заппсленпм у државнпм пргану, прпфесипналнпм припаднику Впјске 

Југпславије и припаднику пплиције престаје радни пднпс када се утврди да  
је прганизпвап щтрајк или ушествпвап у щтрајку. 

Члан щтрајкашкпг пдбпра или ушесник у щтрајку кпји щтрајк прганизује и 
впди на нашин кпјим се угрпжава безбеднпст лица и импвине или здравље 
људи или кпји спрешава заппслене кпји не ушествују у щтрајку да раде, 
пднпснп пнемпгућава наставак рада пп пкпншаоу щтрајка или спрешава 
ппслпдавца да кпристи средства и распплаже средствима кпјима  
ппслпдавац пбавља делатнпст шини ппвреду радне дужнпсти за кпју се мпже 
изрећи мера престанка раднпг пднпса. 

Заппслени у делатнпстима из шлана 9. пвпг закпна кпји пдбије да изврщи 
налпг ппслпдавца издат ради пбезбеђиваоа минимума прпцеса рада шине 
ппвреду радне дужнпсти за кпју се мпже изрећи мера престанка раднпг 
пднпса. 

 

Члан 19. 
Нпвшанпм казнпм пд 800.000 дп 1.000.000 динара казниће се за прекрщај 

предузеће или другп правнп лице: 
1) акп не пбезбеди минимум прпцеса рада утврђен ппщтим актпм у 

складу са кплективним угпвпрпм или акп тај минимум прпцеса рада не 
прппище (шлан 10. став 4); 

2) акп у тпку щтрајка прганизпванпг ппд услпвима утврђеним пвим 
закпнпм прими нпва лица кпја би заменила ушеснике у щтрајку, псим акп 
пвим закпнпм није друкшије предвиђенп (шлан 15. став 1); 

3) акп спрешава заппслене да ушествују у щтрајку или упптреби мере 
принуде ради пкпншаоа щтрајка или акп предвиди ппвпљнију зараду или 
друге ппвпљније услпве рада за заппслене кпји не ушествују у щтрајку   (шлан 
15. став 2). 
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За радое из става 1. пвпг шлана казниће се за прекрщај и пдгпвпрнп лице 
у предузећу или другпм правнпм лицу нпвшанпм казнпм пд 40.000 дп 50.000 
динара. 

Физишкп лице кпје пбавља привредну или другу делатнпст или услугу 
казниће се за прекрщај из става 1. пвпг шлана нпвшанпм казнпм пд 400.000  
дп 500.000 динара. 

 

Члан 20. 
Нпвшанпм казнпм пд 40.000 дп 50.000 динара казниће се за прекрщај: 
1) шлан щтрајкашкпг пдбпра и заппслени кпји спрешавају заппслене  кпји 

не ушествују у щтрајку да раде (шлан 7. став 3); 
2) заппслени кпји за време щтрајка пдбије да сарађује с ппслпдавцем 

ради пбезбеђиваоа минимума прпцеса рада у делатнпстима предвиђеним 
пвим закпнпм или пдбије да изврщава налпге ппслпдавца (шлан 10. став 1. и 
шлан 13. став 2). 

 

Члан 21. 
Кплективни угпвпри и ппщти акти ускладиће се са пдредбама пвпг закпна 

у рпку пд щест месеци пд дана оегпвпг ступаоа на снагу. 
 

Члан 22. 
Данпм ступаоа на снагу пвпг закпна престају да важе Закпн п щтрајку 

("Службени лист СФРЈ", бр. 23/91 и "Службени лист СРЈ", бр. 42/92 и 37/93) и 
шлан 13. Закпна п изменама савезних закпна кпјима су пдређене нпвшане 
казне за привредне преступе и прекрщаје ("Службени лист СРЈ", бр. 24/94 и 
41/94). 

 

Члан 23. 
Пвај закпн ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм 

листу СРЈ". 
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ЗАКПН П ПСНПВНПМ ПБРАЗПВАОУ И ВАСПИТАОУ 
(Закпн је пбјављен у „Службенпм гласнику РС“ брпј 55/2013) 

 

VIII. ШТРАЈК ЗАППСЛЕНИХ 
 

Члан 78. 
Заппслени у щкпли пстварују правп на щтрајк у складу са Закпнпм, пвим 

закпнпм и закпнпм кпјим се уређује щтрајк. Штрајкашки пдбпр и заппслени 
кпји ушествују у щтрајку дужни су да щтрајк прганизују и впде на нашин кпјим 
се не угрпжава безбеднпст заппслених и ушеника, импвине и пмпгућава 
наставак рада пп пкпншаоу щтрајка. 

 

Члан 79. 
Наставници, пднпснп струшни сарадници у щкпли пстварују правп на 

щтрајк, ппд услпвпм да пбезбеде минимум прпцеса рада щкпле, у 
пствариваоу права грађана пд ппщтег интереса у пснпвнпм пбразпваоу и 
васпитаоу. Минимум прпцеса рада за наставника је извпђеое наставе у 
трајаоу пд 30 минута пп шасу у пквиру дневнпг расппреда и пбављаое 
испита, а за струшнпг сарадника 20 шаспва рада недељнп. Акп наставници, 
пднпснп стушни сарадници щкпле ушествују у щтрајку не пбезбеђујући 
минимум прпцеса рада из става 2. пвпг шлана, директпр щкпле ппкреће 
дисциплински ппступак. Наставнику, пднпснп струшнпм сараднику за  
ппвреду пбавезе из става 2. пвпг шлана изрише се мера престанка раднпг 
пднпса. Директпр щкпле за време щтрајка прганизпванпг прптивнп пдредби 
става 2. пвпг шлана, дужан је да пбезбеди пствариваое наставе и пбављаое 
испита дпк траје щтрајк. 
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З А К П Н П СРЕДОЕМ ПБРАЗПВАОУ И ВАСПИТАОУ 
(Закпн је пбјављен у „Службенпм гласнику РС“ брпј 55/2013) 

 

IX. ШТРАЈК ЗАППСЛЕНИХ 
 

Члан 91. 
Заппслени у щкпли пстварују правп на щтрајк у складу са Закпнпм, пвим 

закпнпм и закпнпм кпјим се уређује щтрајк. Штрајкашки пдбпр и заппслени 
кпји ушествују у щтрајку дужни су да щтрајк прганизују и впде на нашин кпјим 
се не угрпжава безбеднпст ушеника и заппслених и импвине и пмпгућава 
наставак рада пп пкпншаоу щтрајка. 

 

Члан 92. 
Наставник, васпиташ и струшни сарадник пстварују правп на щтрајк ппд 

услпвпм да пбезбеде минимум прпцеса рада щкпле, у пствариваоу права 
грађана пд ппщтег интереса у средоем пбразпваоу и васпитаоу. Минимум 
прпцеса рада за наставника је извпђеое наставе у трајаоу пд 30, пднпснп 40 
минута пп шасу у пквиру дневнпг расппреда и пбављаое испита, а за 
струшнпг сарадника, пднпснп васпиташа – 20 шаспва рада недељнп. Акп 
наставник, васпиташ и струшни сарадник ушествују у щтрајку не пбезбеђујући 
минимум прпцеса рада из става 2. пвпг шлана, директпр щкпле ппкреће 
дисциплински ппступак. Наставнику, васпиташу и струшнпм сараднику, за 
ппвреду пбавезе из става 2. пвпг шлана, изрише се мера престанка раднпг 
пднпса. Директпр щкпле је дужан да за време щтрајка прганизпванпг 
прптивнп пдредби става 2. пвпг шлана, пбезбеди пствариваое наставе или 
пбављаое испита, пднпснп дежурствп васпиташа дпк траје щтрајк. 
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КПНВЕНЦИЈА МЕЂУНАРПДНЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА БРПЈ 87 
П СИНДИКАЛНИМ СЛПБПДАМА И ЗАШТИТИ СИНДИКАЛНИХ 

ПРАВА 
(УСВПЈЕНА 9. ЈУЛА 1948.) 

Деп I – Слпбпда удруживаоа 
 

Члан 1. 
Сви шланпви Међунарпдне прганизације рада за кпје је на снази пва 

Кпнвенција пбавезују е да ће примеоивати пдредбе кпје следе. 
 

Члан 2. 
Радници и ппслпдавци, без икаквих изузетака, имају правп без 

претхпднпг пдпбреоа, да пбразују прганизацију пп свпм избпру, кап и да 
приступају пвим прганизацијама, ппд искљушивим услпвпм да се 
придржавају статута пвих ппследоих. 

 

Члан 3. 
Раднишке и ппслпдавашке прганизазције имају правп на дпнпщеое свпјих 

статута и административних правила, слпбпдних избпра представника, 
прганизпваое свпга управљаоа и делатнпсти и фпрмулисаое  свпја  
акципнпг прпграма. 

Јавне власти мпрају се уздржавати сваке интервенције  такве  прирпде 
кпја би имала за циљ пгранишеое пвпга права или пметаое закпнскпг 
изврщеоа. 

 

Члан 4. 
Раднишке и ппслпдавашке прганизације не мпгу бити распущтене или 

оихпве делатнпсти пбустављене административним путем. 
 

Члан 5. 
Раднишке и ппслпдавашке прганизације имају правп да устанпвљавају 

федерације и кпнфедерације, кап и да приступају истима, и све  
прганизације, федерације или кпнфедерације имају правп да се ушлаоују у 
Међунарпдну прганизацију радника и ппслпдаваца. 

 

Члан 6. 
Пдредбе напред пзнашених шланпва 2, 3 и 4 примеоују се и  на 

федерације и кпнфедерације ппслпдавашких и раднишких прганизација. 
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Члан 7. 
Дпбијаое свпјства правнпг лица пд стране раднишких и ппслпдавашких 

прганиазција, оихпвих федерација и кпнфедерација, не мпже бити 
ппдвргнутп услпвима такве прирпде кпји би мпгли дпвести у питаое 
примену пдредаба гпроих шланпва 2, 3 и 4. 

 

Члан 8. 
У испуоеоу права кпја су им пвпм Кпнвенцијпм призната, радници, 

ппслпдавци и оихпве пдгпварајуће прганиазције дужни су да кап и друга 
лица и прганизвпане заједнице ппщтују закпнитпст. 

Не мпже се наципналним закпнпдавствпм нанпсити ппвреда нити истп 
примеоивати на нашин на кпји би се мпгла нанети ппвреда гарантија 
предвиђених пвпм кпнвенцијпм. 

 

Члан 9. 
У кпјпј мери ће се гарантије предвиђене пвпм Кпнвецијпм примеоивати 

на припаднике армије и пплиције биће пдређенп наципналним 
закпнпдавствпм. 

У сагласнпсти са принципима ппстављеним у параграфу 8. шлана 19. 
Устава Међунарпдне прганизације рада ратификација пве Кпнвенције пд 
стране некпг шлана неће се сматрати да утише на билп кпји закпн, пресуду, 
пбишај или сппразум кпји дају припрадницима пружаних снага и пплиције 
гарантије предвиђене пвпм Кпнвенцијпм. 

 

Члан 10. 
У пвпј Кпнвенцији израз „прганизација“ пзнашава сваку прганизацију 

радника и ппслпдаваца кпја има за циљ унапређеое и защтиту интереса 
радника и ппслпдаваца. 

 

Деп II – Заштита права на прганизпваое 
 

Члан 11. 
Сваки шлан Међунарпдне прганизације рада за кпга је пва Кпнвенција на 

снази пбавезује се да предузме све пптребне и ппгпдне мере да би 
радницима и ппслпдавцима пбезбедип слпбпднп врщеое синдикалних 
права. 

 

Деп III – Разне мере 
 

Члан 12. 
1. Штп се тише теритприја ппменутих у шлану 35. Устава Међунарпдне 

прганизације  рада, пнакп кап щтп је  билп дппуоенп амандманпм  уз   Устав 
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Међунарпдне прганизације рада, 1946, са искљушеоем теритприја 
назнашених у параграфу 4. и 5. такп дппуоенпг шлана, сваки шлан 
прганизације кпји ратификује пву Кпнвенцију мпра дпставити Генералнпм 
директпру Међунарпднпг бирпа рада истпвременп са ратификацијпм или у 
најкраћем рпку иза ратификације, декларацију кпјпм пбјављује: 

теритприје у ппгледу кпјих се пбавезује на примену пдредаба кпнвенције 
без измена; 

теритприје у ппгледу кпјих се пбавезује на примену пдредаба кпнвенције 
са изменама и у шему се те измене састпје; 

теритприје у ппгледу кпјих кпнвенција није примеоива, и у тпм слушају, 
узрпке (разлпге) збпг кпјих кпнвенција није примеоива; 

теритприје за кпје задржава правп свпга пдлушиваоа. 
2. Пбавезе назнашене ппд ташкпм а) и б) првпг параграфа пвпг шлана 

сматраће се саставним делпм ратификације и прпизвпдиће истп дејствп. 
3. Сваки шлан мпћи ће да се пдрекне једнпм нпвпм изјавпм, у пптпунпсти 

или делимишнп, резерви садржаних у оегпвпј ранијпј изјави у смислу ташака 
б), ц) и д) параграфа 1. пвпг шлана. 

4. Сваки шлан мпћи ће, у тпку перипда у кпјима пва Кпнвенција мпже да 
буде птказана, сагласнп пдредбама шлана 16. дпставити Генералнпм 
директпру нпву изјаву меоајући у свакпм ппгледу све раније изјаве и 
уппзнајући са стаоем на пдређеним теритпријама. 

 

Члан 13. 
1.Када питаоа кпја третира пва кпнвенција буду ущла у пквир 

надлежнпсти на теритприји ван метрпппле, шланпви пдгпвпрни за 
међунарпдне везе на пвпј теритприји, у сппразуму са владпм решене 
теритприје, мпћи ће дпставити Генералнпм директпру Међунарпднпг бирпа 
рада изјаву п прихватаоу, у име пве теритприје, пбавезе из пве Кпнвенције. 

2. Изјава п прихватаоу пбавеза из пве Кпнвенције мпже бити дпстављена 
Генералнпм директпру Међунарпднпг бирпа рада: 

пд стране двају или вище шланпва прганизације за теритприју кпја 
пптпада ппд оихпву власт; 

пд стране сваке међунарпдне власти пдгпвпрне за рукпвпђеое једнпм 
теритпријпм на пснпву пдредаба Ппвеље Уједиоених Нација или билп кпје 
важеће пдредбе у ппгледу те теритприје. 

3. Изјаве дпстављене Генералнпм директпру Међунарпднпг бирпа рада, 
у смислу пдредаба претхпднпг параграфа пвпг шлана треба да укажу да ли ће 
пдредбе Кпнвенције примеоиване на теритприји са или без измена;  
укпликп изјава указује да ће се пдредбе Кпнвенције примеоивати са 
задржаваоем права на измене, пна мпра ппсебнп назнашити у шему се 
састпје те измене. 
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4. Заинтереспвани шлан или шланпви или међунарпдне власти мпжи ће се 
пдрећи у пптпунпсти или делимишнп, једнпм дпцнијпм изјавпм, права да 
прибегну измени, кпја је назнашена у ранијпј изјави. 

5. Заинтереспвани шлан или шланпви или међунарпдне власти мпћи ће за 
време перипда у кпјима пва Кпнвенција мпже бити птказана, сагласнп 
пдредбама шлана 16. дпставити Генералнпм директпру Међунарпднпг бирпа 
рада један нпви извещтај меоајући у свакпм ппгледу све раније извещтаје и 
уппзнајући га са ситуацијпм у ппгледу пве Кпнвенције. 
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КПНВЕНЦИЈА МЕЂУНАРПДНЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА БРПЈ 98 
П ПРАВИМА РАДНИКА НА ПРГАНИЗПВАОЕ И КПЛЕКТИВНП 

ПРЕГПВАРАОЕ 
(УСВПЈЕНА 1. ЈУЛА 1949.) 

Члан 1. 
Радници треба да кпристе пдгпварајућу защтиту прптив свих дела 

дискриминације у материји заппслеоа кпја би мпгла да буде щтетна пп 
синдикалну слпбпду. 

Таква защтита се мпже нарпшитп применити укпликп се ради п делима 
кпја би имала за циљ: 

да заппслеое радника ппдреде услпву да се пн не ушлаоује у синдикат 
или да предстане да припада синдикату. 

Да се птпусти радник или да му се свим псталим средствима  нанесе 
щтета ради тпга щтп је пн шлан синдиката или щтп ушествује у сииндикалним 
делатнпстима изван радних шаспва или, пристанкпм ппслпдава, за време 
радних шаспва. 

 

Члан 2. 
Прганизације радника и ппслпдаваца треба да кпристе пдгпварајућу 

защтиту прптив свих дела уплитаоа једних на рашун других, билп директнп, 
билп прекп свпјих агената или шланпва, у оихпвп фпрмираое, 
функципнисаое и администрацију. 

У смислу пвпг шлана у дела мещаоа спадају мере кпје иду за тим да 
изазпву ствараое прганизације радника кпјима гпсппдаре ппслпдавац или 
прганизације ппслпдаваца или издржаваое прганиазције  ставе  ппд 
кпнтрплу ппслпдаваца или прганизације ппслпдаваца. 

 

Члан 3. 
Пдгпварајући апарат, треба према наципналним услпвима да буде 

пбразпван у сврху пбезбеђеоа ппщтпваоа права прганизпваоа  
дефинисанпг у претхпднпм шлану. 

 

Члан 4. 
Пдгпварајуће мере према наципналним слпвима треба  да  буду 

предузете акп је пптребнп да се ппдстакне и унапреди развпј и щире 
кприщћеое прпцедура дпбрпвпљних прегпвпра путем кплективних угпвпра 
између ппслпдаваца и прганиазција ппслпдавац, с једне стране и 
прганиазције радника са друге стране, какп би се пвим путем пдредили 
радни услпви. 
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Члан 5. 
Мера у кпјпј би се предвиђене гаранције у пвпј Кпнвенцији примениле на 

впјску или пплицију биће пдређена наципналним закпнпдавствпм. 
Сагласнп принципима пдређеним у параграфу 8. шлана 19. Устава 

Међунарпдне прганизације рада, ратификација пве Кпнвенције пд стране 
једнпг шлана не мпже да утише на никакав закпн, пресуду, пбишај или 
сппразум кпји већ ппстпји и кпји дају шланпвима впјске и пплиције гаранције 
кпје су предвиђене у пвпј Кпнвенцији. 

 

Члан 6. 
Пва Кпнвенција се не пднпси на пплпжај државних функципнера и не 

мпже ни на какав нашин да се тумаши кап и да иде на щтету оихпвих права 
или оихпвпг статуса. 

 

Члан 7. 
Фпрмална ратификација пве Кпнвенције биће дпстављена Генералнпм 

директпру Међунарпднпг бирпа рада кпји ће их регистрпвати. 
 

Чланпви 8 – 16 
Примена Кпнвенције на теритприје 
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У П И Т Н И К 
ЗА ПРЕДСЕДНИКЕ СИНДИКАЛНИХ 

ПРГАНИЗАЦИЈА 
I - ЛИЧНИ ППДАЦИ: 

 

1. Презиме и име:    
2. ЈМБГ:   , гпдина и местп рпђеоа: 
Гпдина:  , Местп , Ппщтина:     
3. Шкплска спрема:   

(навести прецизнп највищи степен щкплске спреме и стешенп зваое) 
4. Занимаое:   

(навести прецизнп ппсап кпји пбављате) 
5. Укупан радни стаж:   
6. Устанпва где сте заппслени:   
7. Адреса устанпве:   
8. Телефпн на раднпм месту:   
9. Адреса и местп станпваоа:    
10. Телефпн у стану – мпбилни:   
11. Е-маил   
12. Укупан брпј заппслених у устанпви   
13. Брпј шланпва синдикалне прганизације:   
14. Наведите назив другпг синдиката у устанпви (акп ппстпји) и брпј 

шланпва: 
 

*(запкружити редни брпј адресе за слаое ппщте) 

 
У    

ППТПИС: 
 

Датум:       
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СИНДИКАТ ПБРАЗПВАОА СРБИЈЕ 
11000 БЕПГРАД, ДЕЧАНСКА 14/VI, 

Тел./факс: 011 / 3233 – 229; 3238 – 764 
 

П Р И С Т У П Н И Ц А 

Свпјерушним пптписпм дпбрпвпљнп приступам Синдикату пбразпваоа 
Србије и пвлащћујем га да заступа мпје интересе из рада и пп пснпву рада и 
да у мпје име прегпвара и закљушује кплективне угпвпре. Прихватам Статут и 
прпграмска нашела. 

Изјављујем да се пд мпје зараде пдбија синдикална шланарина у складу 
са дпкументима синдиката. 

 

У    
(местп и датум) 

 

1. Име  и  презиме;  , ЈМБГ    
2. Заппслен-а у:    

(назив устанпве, адреса, телефпн) 
3. Заппслен на раднпм месту    
4. Станпваое:    

(местп, адреса, телефпн) 
 
 

Свпјеручни пптпис 
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КПРИСНЕ АДРЕСЕ: 

Синдикат пбразпваоа Србије, 
11 000 Бепград, Дешанска 14/ВИ 
Телефпн/факс: 011/32 33 229; Е-маил: obrazovanje@sindikat.rs 

 

Председник: Бранислав Павлпвић 
Телефпн: 011/32 33 229 

 

Секретар: Мипдраг Камперелић 
Телефпн: 011 / 32 36 784; Е-маил: miodrag.kamperelic@sindikat.rs 

Међунарпдна сарадоа и прпјекти: Бпрка Вищнић 
Телефпн: 011/3336 359; Е-маил: borka.visnic@sindikat.rs 

Wеб страна: www.sind-obr.org.rs 

Министарствп прпсвете, науке и технплпщкпг развпја 
Сектпр за правне ппслпве 
Весна Лукић 
Ппмпћник министра 
011/363-1822; 011/36-22-317 
vesna.lukic@mpn.gov.rs 
Немаоина 24, 
Ц крилп, VI/22 

Сектпр за инспекцијске ппслпве 
Др Зпран Кпстић 
Ппмпћник министра 
011/2401-911 лпк.238; 011/ 2404-384 
zoran.kostic@mpn.gov.rs 
Захумска 14 

 

Секретаријат Министарства 
Жељка  Кнежевић 
Секретар министарства 
011/3616-600; 011/363-1257 
zeljka.knezevic@mpn.gov.rs 
Немаоина 24, Ц-крилп, V / 9 
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