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На основу Одлуке Скупштине Синдиката о спровођењу (расписивању) избора за органе Синдиката 

бр. 318 од дана 14.05.2021.г и Упутства за спровођење изборних радњи за одржавање 6. Изборне седнице 

Скупштине Синдиката ЗСЗ Републике Србије од дана 17.05.2021.г, а у смислу члана 63. Статута, 

Председништво Синдиката дана 21.06.2021.г доноси следећу  

О Д Л У К У  

1. ОДБИЈА СЕ кандидатура ЈАДРАНКЕ РАДИШИЋ из ЦСР Нови САД као кандидата за председника 

Синдиката за мандатни период 2021-2025.године из разлога што именована не испуњава услове из 

члана 63. Статута Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије.  

О б р а з л о ж е њ е  
 

              Одлуком Скупштине Синдиката о спровођењу (расписивању) избора за органе Синдиката бр. 318 од 
дана 14.05.2021.г расписани су избори за органе Синдиката ЗСЗ Републике Србије. На основу наведене 
одлуке, Председништво Синдиката израдило је Упутство за спровођење изборних радњи за одржавање 6. 
изборне седнице Скупштине Синдиката ЗСЗ Републике Србије од дана 17.05.2021.г. Наведено упутство 
садржи детаљне одредбе о поступку, роковима и документацији неопходној за подношење кандидатура за 
председника синдиката, именовање делегата као и одређивање предлога за избор у остале органе 
Синдиката.  
 
                 Дана 09.06.2021.г у 11ч30 минута у просторије Синдиката у уч. Пожешка бр. 41, Београд поднета је 
документација- кандидатура ЈАДРАНКЕ РАДИШИЋ из ЦСР Нови САД за избор за председника Синдиката 
запослених у социјалној заштити РС.  Председништво синдиката на другом радном састанку одржаног дана 
15.06.2021.године је констатовало да је кандидатура Јадранке Радишић предата у затвореној коверти коју је 
запримио радник Стручне Службе Синдиката Бојан Стојадиновић о чему је сачињена и службена белешка бр. 
405 од дана 09.06.2021.г.  Кандидатура је поднета благовремено с обзиром да је утврђени рок за предају био 
најкасније са 09.06.2021.године. На истом радном састанку Председништва одржаног дана 15.06.2021.г 
извршено је отварање кандидатуре ради увида у документацију свих кандидата за председника Синдиката па 
и кандидатуре Јадранке Радишић. Приликом анализе предметне документације утврђено је да од тражене 
документације недостаје доказ о плаћеним чланаринама непрекидно уназад 3 године. С обзиром на утврђени 
недостатак, Председништво синдиката наложило је Стручној Служби Синдиката да именованој проследи 
налог- захтев за допуну документације што је и учињено дана 16.06.2021.године путем мејла на мејл адресу   
___________________ и која је истог дана потврдила пријем мејла. Рок за поступање по захтеву за допуну 
документације је био петак 18.06.2021.године до 15ч30мин. Дана 21.06.2021. године Председништво 
синдиката на трећем радном састанку је констатовало да је именована поступила по захтеву за допуну 
документације и да је допуна документација достављена дана 18.06.2021.године у 11ч40 мин и да је том 
приликом сачињена службена белешка од стране радника Стручне Службе Бојана Стојадиновића бр. 482 од 
дана 18.06.2021. г који је запримио запаковану документацију. И кандидатуру и допуну кандидатуре за 
именовану Јадранку Радишић је доставио Шарић Душан, бр. лк. 006094154- возач установе ЦСР Нови Сад.  
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 Увидом у достављену документацију дана 21.06.2021.г Председништво Синдиката је утврдило 
следеће чињенично стање:  
                
                Именована Јадранка Радишић је у допуни документације доставила ПОТВРДУ од дана 17.06.2021. 
године адресирану на Синдикалну организацију КРАГУЈЕВАЦ???!!!! а не на Синдикат запослених у социјалној 
заштити РС, потписану од стране шефа рачуноводства ЦСР Нови Сад Јелене Стојановић која није заведена 
нити садржи деловодни број установе- ЦСР Нови Сад. У наведеној потврди стоји да је закључно са исплатом 
за месец април 2021.  године у претходне три године НЕПРЕКИДНО вршена уплата чланарине за запослену 
Јадранку Радишић.  Уз оквиру документације достављен је и списак обустава од чланарина за период уназад 
три године за све чланове СО ЦСР Нови Сад.  
 
                Ради даљег утврђивања чињеничног стања поводом спорног садржаја потврде и чињенице да иста 
није заведена нити има деловодни број и да је издата на  Синдикалну организацију КРАГУЈЕВАЦ, 
телефонским путем контактиран је директор установе ЦСР НОВИ САД Јелена Зорић. У прикупљању даљих 
чињеница и околности значајних за даље одлучивање Председништво синдиката из разговора са директорем 
установе Јеленом Зорић утврдило је да је запослена Јадранка Радишић уплатила износ од 2800 динара ради 
покривања неплаћене чланарине о чему је одмах и достављен доказ- уплатница на име Јадранке Радишић 
на износ од 2800 динара са сврхом плаћањана чланарине од 08.06.2021.г.  Председништво синдиката сматра 
да именована није вршила непрекидну уплату чланарине како стоји у спорној потврди и на достављеном 
списку, већ је извршила уплату у наведеном износу како би ретроактивно покрила неплаћање чланарине, а 
да је списак обустава чланарина накнадно направљен као да је вршено редовно непрекидно плаћање. У 
даљем прикупљању чињеница и околности утврђено је да је именована била на породиљском одсуству и 
одсуству ради неге детета одобреног решењем послодавца бр. 20-13200-1318/20 од 12.10.2020. године којим 
је запосленој Јадранки Радишић одобрено породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета 
закључно са 05.10.2021.г. Ово решење послодавац ЦСР Нови Сад доставио је на основу писане молбе- 
захтева Председништва  Синдиката бр. 486 од 21.06.2021.г. Такође, горе наведени износ од 2800 динара се 
не види на списку обустава који је достављен уз документацију, а неспорно је да је извршена наведена 
уплата у сврху плаћања чланарине.   

 
У даљој провери података Председништво синдиката је извршило увид у службену документацију 

Синдиката у вези одржавања ванредне седнице Скупштине Синдиката која је одржана дана 
14.05.2021.године. Синдикална организација установе ЦСР Нови Сад ради утврђивања броја делегата на које 
имају право је доставила списак чланова синдикалне организације пред одржавање ванредне седнице 
Скупштине Синдиката. Списак је достављен дана 29.04.2021.г заведен у Синдикату запослених у социјалној 
заштити РС под бр. 232.  На наведеном списку чланова Синдикалне организације ЦСР Нови Сад се не налази 
члан Синдиката Јадранка Радишић, а иста је приказана на списку обустава достављеног уз допуну 
кандидатуре уз потврду спорне садржине.  Из наведених разлога Председништво сматра да је списак 
обустава накнадно урађен односно преправљен и «спакован» тако да на истом буде приказано непрекидно 
плаћање чланарине што је у колизији са чињеницом да је именована извршила уплату од 2800 динара за 
ретроактивно покривање чланарине и да се иста не налази на списку чланова за ванредну седницу 
Скупштине од 14.05.2021.г.   
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 У члану 63. став 2. Статута Синдиката запослених у социјалној заштити стоји да се Председник 
Синдиката бира између чланова Синдиката који су: - претходно дали писану изјаву о кандидатури, уз 
обавезно достављање биографије - 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. Наведени члан 63. став 2. саставни је део и Упутство за спровођење изборних радњи за 
одржавање 6. Изборне седнице Скупштине Синдиката ЗСЗ Републике Србије од дана 17.05.2021.г. где је 
неспорно наведено да је један од услова за избор председника да је кандидат “уплаћивао чланарину 
Синдикату непрекидно у претходне три године“. Анализом горе наведене документације Председништво 
синдиката је несумњиво утврдило да достављена документација не доказује да је Јадранка Радишић плаћала 
чланарину непрекидно у претходне три године односно да је доказивање овог услова покушано са 
“спакованом” документацијом (потврдом и списком).  

 
Председништво Синдиката сматра да потврда и достављени списак не одговарају чињеничном 

стању, да су сачињени на начин да прикрију да Јадранка Радишић не испуњава услове непрекидног плаћања 
чланарине. Уколико је запослена заиста плаћала чланарину непрекидно онда би се налазила на списку 
чланова Синдиката за ванредну седницу Скупштине одржане дана 14.05.2021.године и не би вршила 
ретроактивно покривање чланарине које је вешто избегнуто да се прикаже у списку самим преправљањем и 
„паковањем“ списка. Уз то је утврђено да је запослена била на породиљском одсуству које је одобрено 
решењем послодавца бр. 20-13200-1318/20 од 12.10.2020. године и није било начина да послодавац врши 
обуставе од зараде  већ је једино чланарине могла да уплаћује запослена директно. Статут Синдиката не 
забрањује могућност да се чланарина плаћа и за време одсуства директним уплатама члана Синдиката али 
приказивање да је плаћање чланарине вршено редовним путем, путем обустава,  а очиглено је да није, 
представља злоупотребу и грубо кршење одредби члана 21. Статута у вези основне дужности члана 
синдиката да поштује опште и појединачне акте органа Синдиката и да по њима поступа и уредно плаћа 
чланарину у складу са актима Синдиката.  

 
Директном уплатом од 2800 динара именована је прекршила и одредбе члана 80. Статута Синдиката 

који каже да је чланарина “јединствена и износи 1% од нето зараде, с тим да синдикалној организацији остаје 
50% од висине чланарине”.  Горе наведеним поступањем именоване Јадранке Радишић прекршен је 
претходно наведени члан с обзиром да централи Синдиката није уплаћен припадајући део чланарине управо 
због непостојања нередовног плаћања већ плаћања по ретроактивном принципу. Све ово је у директној 
супротности са садржином потврде од дана 17.06.2021.г у којој је наведено да је послодавац вршио уплате 
чланарине непрекидно што свакако није могао с обзиром да је именована примала накнаду зараде за време 
породиљског одсуства односно одсуства са рада ради неге детета, а именована није сама вршила директне 
уплате. Када је извршена ретроактивна уплата чланарине 08.06.2021.г, чланарина чак није ни обрачуната у 
складу са чланом 80. Статута, док је у списку приказано да јесте као и у самој потврди што не одговара 
чињеничном стању из горе наведених разлога.  
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 Из свих горе наведених разлога и утврђеног чињеничног стања, применом члана 63. Статута 
донета је одлука као у диспозитиву.  
 

У Београду, дана 21.06.2021.г     За Председништво  
 ____________________ 
 

Поука о правном леку: против ове одлуке се може изјавити жалба Статутарној Комисији у року од 8 

дана од дана пријема (члан 77. Статута). 

Доставити: 
1. Јадранки Радишић  
2. Архиви Синдиката 

 

 

 

                                  


