
 

- СИНДИКАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 

- ПРЕДСЕДНИКУ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

Број: 436 

Датум: 06.12.2016.године. 

 

     На основу Одлуке Републичког одбора Синдиката запослених у социјалној заштити број: 398 од 

03.11.2016.године, донете на редовној седници у омдаралишту „Боем“ на Златибору, Радна група за 

припрему 5. Редовне изборене Скупштине, доставља следеће 

 

У П У Т С Т В О 
о спровођењу изборних радњи за одржавање 5. редовне  изборне Скупштине Синдиката 

запослених у социјалној заштити Републике Србије 

 

 

     Обавештавају се надлежни органи синдикалних организација-синдикални зборови и 

председници синдикалних организација у установама, да ће термин за одржавање редовне 5. 

изборне Скупштине Синдиката запослених у социјалној заштити бити одређен на првој наредној 

седници Републичког одбора. 

 

    Како би се изборна Скупштина могла одржати и како је за исту потребно припремити 

радни и изборни материјал, потребно је да на нивоу ваших синдикалних организација, 

надлежни орган синдикалне организације (синдикални збор) донесе одлуку о избору делегата 

који ће представљати вашу организацију на изборној Скупштини и исту достави стручној 

служби Синдиката, најкасније до 05. Фебруара 2017. године. 

 

    Члан 34. Став 1. Статута Синдиката запослених у социјалној заштити гласи: 

„Скупштина је највиши орган Синдиката.“. 

    Члан 34. Став 3. Статута запослених у социјалној заштити гласи: 

„Скупштину чине делегати изабрани у синдикалним организацијама од стране свих чланова 

Синдиката, односно на начин утврђен Статутом у погледу чланова који нису учлањени у 

синдикалне организације.“. 

 

    Синдикалне организације су у обавези да у складу са одредбама Статута, на прописан начин 

одрже синдикалне зборове, спроведу поступак доношења одлука, на којима ће извршити избор 

делегата и донети одлуке о предлогу чланова за највише органе Синдиката (Председника 

Синдиката, чланове Републичког одбора Синдиката, чланове Статутарне комисије Синдиката и 

чланове Надзорног одбора Синдиката). 

 

     Послебно указујемо одлука о избору делегата, одлука о предлогу за избор председника и 

одлука о избору за остале органе Синдиката морају бити донете појединачно. Даље, као 



садржина документације коју ће те доставити стручној служби Синдиката, обавезни сте да 

доставите следеће: 

 Појединачне одлуке о избору делегата и одлуке предлога за избор Председника, 

предлога за избор чланова Републичког одбора и предлога за чланове Статутарне 

комисије и Надзорног одбора; 

 Оверене Записнике са одржаних Синдикалних зборова; 

 Оверени списак чланова који су присуствовали Синдикалном збору, са својеручним 

потписима чланова. 

 

    У случају недостатка кворума за одлучивање на седници ваше синдикалне организације, 

потребно је поновити седницу, све до избора делегата. У случају немогућности одржавања седнице 

синдикалног збора због недостатка кворума и др., синдикална организација губи право да именује 

делегата своје организације. 

 

Напомена: 

 Синдикалне организације које доставе одлуке донешене на седници извршног одбора 

и др. органа синдиката са предлозима својих кандидата за највише органе у 

Синдикату запослениху социјалној заштити, сматраће се да су неважеће и да нису 

донете у складу са Статутом и предложени кандидати неће имати могућност 

учествовања на изборној Скупштини. 

 

    У случају ситуације да изабрани делегат буде оправдано спречен да присуствује изборној 

Скупштини, синдикална организација ће најкасније до 20. фебруара 2017. године, по истој 

процедури именовати новог делегата испред своје синдикалне организације. 

 

Важно: 

    Напомињено да синдикалне организације доставе потребну документацију у прописаном 

року, јер у противном мандат Ваших изабраних делегата се неће моћи верификовати, а они 

неће моћи у својству делегата да учествују у раду изборне Скупштине. 

    Уколико ваша синдикална организација има предлог свог кандидата за Председника Синдиката, 

ваш предлог мора бити у складу са одредбама члана 46. Статута Синдиката запослених у 

социјалној заштити и предложени кандидат мора да испуњава прописане услове који су наведени у 

поменутим одредбама Статута. 

 

    Члан 46. Статута Синдиката запослених у социјалној заштити гласи: 

„Председника Синдиката бира Скупштина између више кандидата који по функцији и Председник 

Републичког одбора и Председништва Синдиката: 

    Председник Синдиката се бира између чланова Синдиката који су: 

 Претходно дали писмену изјаву о кандидатури; 

 Понудили свој програм активности у Синдикату за мандатни период; 

 Уплаћивали чланарину Синдикату непрекидно у претходне три године; 

 Прибавили подршку за кандидатуру од матичне синдикалне организације, уколико је 

кандидат учлањен у синдикалну организацију, односно неке синдикалне организације 

уколико кандидат није учлањен у синдикалну организацију. 

Једна Синдикална организација може предложити само једног кандидата. 

За председника Синдиката  не може бити изабрнао лице у случају: 

 Ако је правоснажно осуђен за кривично дело из групе кривичних дела против живота и 

тела, против слобода и права човека и грађанина, против права по основу рада, против 

части и угледа, портив полене слободе, против брака и породице, против службене 

дужности, као и портив уставног уређења и безбедности Републике Србије.“. 

 



    Кандидати за Председника Синдиката су у обавези да доставе доказ о некажњавању од 

надлежног суда по месту пребивалишта и месту рођења. Уколико кандидати не доставе 

потребни доказ (уверења) Статутарна комисја ће по службеној дужности прибавити тражено. 

 

    Закључком Радне групе за спровођење 5. Редовне изборне Скупштине Синдиката, борј: од 

29.11.2016. године, потребно је да уз горе наведени материјал доставе ажуриране спискове чланова 

Синдиката (закључно са 31.12.2016. године), приступнице за нове чланове и доказ о плаћеној 

чланарини. У случају да синдикалне организације које до горе наведеног периода нису измиривале 

своје статутарне обавезе, и вршиле уплату припадајућег износа чланарине Републичком 

Синдикату, неће бити у могућности да именују своје делегате за изборну Скупштину, нити ће бити 

у могућности да дају предлоге за своје кандидате у органима Синдиката. 

 

   Молимо Вас да до прописаног рока у вашим синдикалним организацијама, спроведете изборе  

делегата за изборну Скупштину и утврдите пердлоге кандидата за највише органе Синдиката  и да 

након тога доставите стручној служби Синдиката доставите утврђене резултате избора делегата и 

предлоге за остале органе Синдиката, са горе прописанима актима, како би смо благовремено 

приступили припреми материјала за 5. Редовну изборну Скупштину Синдиката. 

 

   Молимо Вас да обратите пажњу на одредбе члана 34. става 4. Статута запослених у 

социјалној заштити, које гласе: 

 

  „Приликом одређивања делегата у Скупштини примењују се следеће правило: 

 До 50 чланова – један делегат; 

 До 100 чланова – два делегата; 

 До 150 чланова – три делегата; 

 До 200 чланова – четири делегата; 

 Преко 200 чланова – пет делегата, а на сваких наредних 50 чланова још по једана делегат; 

 До 500 чланова организације из чл. 23. став 1 алинеја 2. – три делегата; 

 Преко 500 до 2000 чланова организације из чл. 23. став 1. алинеја 2. – осам делегата; 

 Преко 2000 чланова организације из чл. 23. став 1. алинеја 2. – осам делегата. 

 

    Одредбама члана 34. Став 5. Статута Синдиката запослених у социјалној заштити прописано је 

да поступак избора делегата чланова синдиката, који нису учлањени у синдикалне организације 

спроводи стручна служба Синдиката, поштујући принципе из става 4. Овог члана Статута, на 

начин утврђен општим актом Синдиката. 

 

Напомена: 

    Крајњи рок за доставу донетих одлука и остале документације је 05.02.2016. године. 

 

Прилог: 

- Модел одлука; 

- Пословник о раду Скупштине. 

 

 

С поштовањем, 

 

Председник Радне групе:                                                                                  Председник Синдиката: 

  Ивана Шибалић с.р.                                                                                др Миленко Чуровић 



    ПРИМЕР ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ДЕЛЕГАТА 

 

     На пснпву члана 26. став 1. алинеја 6. Статута запсплених у спцијалнпј заштити РС, Синдикални 

збпр „ „ (ставити назив устанпве) на седници пдржанпј дана___________2016. гпдине, дпнеп је   

 

О Д Л У К У 

1. БИРА СЕ _____________(име и презиме), за делегата 5. редпвне избпрне Скупштине 

Синдиката заппслених у спцијалнпј заштити РС, кпји ће представљати синдикалну 

прганизацију „“. 

 

2. Одлука п избпру делегата ступа на снагу данпм дпнпшеоа. 

 

О б р а з л п ж е о е 

Пример: У пбразлпжеоу унети датум пдржане седнице синдикалнпг збпра, начи на кпји се 

приступилп избпру делегата и резултат гласаоа. 

 

 

 

 

Председник Синдикалне прганизације: 

 

Дпставити: 

- стручнпј служби Синдиката, 

- а р х и в и. 



    ПРИМЕР ОДЛУКЕ О ПРЕДЛОГУ ЗА ЧЛАНА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА 

 

     На пснпву члана 26. став 1. алинеја 6. Статута запсплених у спцијалнпј заштити РС, Синдикални 

збпр „ „ (ставити назив устанпве) на седници пдржанпј дана___________2016. гпдине, дпнеп је   

 

О Д Л У К У 

3. ПРЕДЛАЖЕ СЕ  _____________(име и презиме), пп занимаоу (навести занимаое) за  

члана Републичкпг пдбпра  Синдиката заппслених у спцијалнпј заштити РС. 

 

4. Одлука ступа на снагу данпм дпнпшеоа. 

 

О б р а з л п ж е о е 

Пример: У пбразлпжеоу унети датум пдржане седнице синдикалнпг збпра, начи на кпји се дпнела 

пдлука п предлпгу и навести  имена и презимена кандидата за члана РО, укпликп је билп више 

предлпга. 

 

 

 

 

Председник Синдикалне прганизације: 

 

Дпставити: 

- стручнпј служби Синдиката, 

- а р х и в и. 

 

 



ПРИМЕР ОДЛУКЕ О ПРЕДЛОГУ ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СИНДИКАТА 

 

     На пснпву члана 26. став 1. алинеја 6. Статута запсплених у спцијалнпј заштити РС, Синдикални 

збпр „ „ (ставити назив устанпве) на седници пдржанпј дана___________2016. гпдине, дпнеп је   

 

О Д Л У К У 

5. ПРЕДЛАЖЕ СЕ  _____________(име и презиме), пп занимаоу (навести занимаое) за  

Председника  Синдиката заппслених у спцијалнпј заштити РС. 

 

6. Одлука ступа на снагу данпм дпнпшеоа. 

 

О б р а з л п ж е о е 

Пример: У пбразлпжеоу унети датум пдржане седнице синдикалнпг збпра, начи на кпји се дпнела 

пдлука п предлпгу и навести  имена и презимена кандидата за Председника, укпликп је билп више 

предлпга. 

Наппмена: Мплимп синдикалне прганизације и председнике истих да впде рачуна п испуоенпсти 

услпва кандидата за Председника Синдиката, приликпм пдлучиваоа и дпнпшеоа пдлуке. 

 

 

 

 

Председник Синдикалне прганизације: 

 

Дпставити: 

- стручнпј служби Синдиката, 

- а р х и в и. 

 

 



ПРИМЕР ОДЛУКЕ О ПРЕДЛОГУ ЗА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

 

     На пснпву члана 26. став 1. алинеја 6. Статута запсплених у спцијалнпј заштити РС, Синдикални 

збпр „ „ (ставити назив устанпве) на седници пдржанпј дана___________2016. гпдине, дпнеп је   

 

О Д Л У К У 

7. ПРЕДЛАЖЕ СЕ  _____________(име и презиме), пп занимаоу (навести занимаое) за  

члана Надзпрнпг пдбпра Републичкпг  Синдиката заппслених у спцијалнпј заштити 

РС. 

 

8. Одлука ступа на снагу данпм дпнпшеоа. 

 

О б р а з л п ж е о е 

Пример: У пбразлпжеоу унети датум пдржане седнице синдикалнпг збпра, начи на кпји се дпнела 

пдлука п предлпгу и навести  имена и презимена кандидата за члана НО, укпликп је билп више 

предлпга. 

 

 

 

 

Председник Синдикалне прганизације: 

 

Дпставити: 

- стручнпј служби Синдиката, 

- а р х и в и. 

 

 

 



ПРИМЕР ОДЛУКЕ О ПРЕДЛОГУ ЗА ЧЛАНА СТАТУТАРНЕ КОМИСИЈЕ 

 

     На пснпву члана 26. став 1. алинеја 6. Статута запсплених у спцијалнпј заштити РС, Синдикални 

збпр „ „ (ставити назив устанпве) на седници пдржанпј дана___________2016. гпдине, дпнеп је   

 

О Д Л У К У 

9. ПРЕДЛАЖЕ СЕ  _____________(име и презиме), пп занимаоу (навести занимаое) за  

члана Статутарне кпмисје Републичкпг  Синдиката заппслених у спцијалнпј заштити 

РС. 

 

10. Одлука ступа на снагу данпм дпнпшеоа. 

 

О б р а з л п ж е о е 

Пример: У пбразлпжеоу унети датум пдржане седнице синдикалнпг збпра, начи на кпји се дпнела 

пдлука п предлпгу и навести  имена и презимена кандидата за члана Статутарне кпмисије, укпликп 

је билп више предлпга. 

 

 

 

 

Председник Синдикалне прганизације: 

 

Дпставити: 

- стручнпј служби Синдиката, 

- а р х и в и. 

 

 

 


