На основу члана 5 а у вези члана 137 Закона о раду, члана 13 Статута Синдиката
образовања
Београда,
Синдикална
организација
___________школа
''______________________'' из_____________ усвојила је_____________године

ПРАВИЛА

О раду и деловању
Синдикалне организације
Основне одредбе
Члан 1.
Синдикална организација __Ш ''____________________'', из________________
Ул.__________________(у даљем тексту синдикална организација), је основни
облик организовања чланова Синдиката образовања Београда. Синдикална
организација из става 1. овог члана организује се у Синдикат образовања Београда.
Члан 2.
Запослени приступа синдикалној организацији потписивањем приступнице.
Приступница из става 1. овог члана садржи нарочито: име, презиме, матични број
запосленог, назив синдиката коме приступа, датум приступања, изјаву о плаћању
чланарине и потпис запосленог.
Члан3.
Синдикална организација остварује своје функције и задатке који произилазе из
Статута и Програма Синдиката образовања, а нарочито:
- разматрање економског и социјалног положаја чланства, покреће
иницијативу и подноси захтеве и предлаже послодавцу решење за уређење
појединих питања
- предлаже послодавцу доношење општих аката којима се уређују права,
обавезе, одговорности и положај запослених
- предузима мере и активности на заштити права запослених
- инсистира код послодавца на стварање услова у области заштите раду и
заштити животне и радне средине
- учествује у утврђивању основа критеријума и мерила за закључивање
колективног уговора код послодавца и прати њихово остваривање
- доноси одлуке о ступању у штрајк организује и води штрајк запослених
преко штрајкачког одбора
- предлаже и бира чланове за органе синдикалне организације и органе
Синдиката, прати и оцењује њихов рад
- учествује у расправама при доношењу закона и других прописа који су од
значаја за економски и социјални положај чланства
- иницира и предлаже питања о којима се одлучује у органима Синдиката
- обезбеђује услове за развој културе, уметности, рекреације, одмора и
физичке културе
- уплаћује чланарину у складу са општим актом и одлуком коју доноси
Синдикат образовања Београда.

Члан 4.
Чланом синдиклане организације постаје се учлањењем у синдикалну организацију
потписивањем приступнице.
Учлањење се врши на основу слободно изражене воље, интереса и прихватања
Статута и Програма Синдиката образовања Београда.
Запослени може постати члан синдикалне организације без обзира на своје
политичке, верске и друге припадности.
Члан 5.
Основна права и обавезе члана су:
- да учествује у раду синдикалне организације у изградњи ставова, доношењу
одлука, закључака и аката синдикалне организације и ангажује се на
њиховом спровођењу
- учествује у раду и изградњи ставова за зкључивање Колективног уговора
код послодавца
- члан синдиката има право на бесплатну правну помоћ у остваривању права
из рада и на основу рада
- члан синдиката има право на новчану помоћ по правилима која утврди
синдикална организација
- члан синдикалне организације изабран у органе синдикалне организације
има право на заштиту од престанка радног односа због организационих и
технолошких промена у школи за време мандата и годину дана по престанку
манадата
- право да предлаже бира и да буде биран у органе Синдиката образовања
Београда
- да се образује и осполобљава за синдикални рад
- право да буде информисан
- обавезу да поштује Статут и Програм рада Синдиката
- да уредно плаћа чланарину.
Остала права и обавезе члана синдикалне организацје остварује у складу са
Статутом Синдиката образовања Београда.
Члан 6.
Својство члана синдикалне организације запосленом престаје иступањем и
искључењем из чланства.
Члан може да иступи из синдикалне организације и измиривањем свих
финансијских обавеза и писменом изјавом о иступању.
Одбор синдикалне организације је дужан да у року од 30 дана од дана пријема
писмене изјаве из предходног свата овог члана да иступи размотри и донесе
одговарајућу одлуку. Уколико Одбор не донесе одлуку од 30 дана од дана пријема
писмене изјаве о иступању из чланства синдикалне организације, запосленом
престаје чланство ако је измиренио све обавезе према синдикалној организацији.
Члан се искључује ако делује супротно Статуту и Програму Синдиката образовања
Београда и због неплаћања чланарине.
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Члан 7.
Одлуку о искључењу члана из синдикалне организације доноси Одбор синдикалне
организације у писменој форми и иста се уручује члану који се искључује.
Одлука мора бити образложена са упуством о праву на жалбу.
Члан 8.
На одлуку о искључењу из чланства синдикалне организације члан има право
жалбе Градском одбору синдиката образовања Београда у року од 30 дана од дана
пријема одлуке о искључењу.
Градски одбор је дужан да у року од 30 дана од пријема жалбе исту размотри и
донесе коначну одлуку.
Члан 9.
Синдикална организација је основни облик организовања чланства у Синдиката
образовања запослених у основним и средњим школама и домовима ученика.
Члан 10.
Синдикална организација ангажује се на остваривању права запослених из рада по
основу рада утврђених законима и колективним уговором и полазећи од ставова и
одлука органа Синдиката образовања Београда, а посебно на:
- закључивању и примени Колективног уговора код послодавца
- остваривању зараде по основу времена на раду, увећању зараде, накнаде
зараде и других примања сходно елементима за одређивање зараде и начину
утврђивања зараде
- унапређењу услова рада и заштите на раду
- заштита права запослених у оквиру организованих, техничко-технолошких
промена и остваривању права запослених за чији радом је престала потреба
- организовању и унапређењу рекреативног и других видова одмора
- оспособљавању чланова и активиста за остваривање права и дужности и
улоге синдикалне организације
- јачању материјално-финансијске основе синдикалне организације
Задатке из става 1 овог члана синдикална организација остварује преко својих
органа.
Члан 11.
Састанак синдикалне организације одржава се као јединствен састанак свих
чланова.
Синдикална организација одржава састанак по потреби
Састанак синдикалне организације заказује председник синдикалне организације.
Састанак се мора заказати уколико то захтева Одбор синдикалне организације,
једна трећина чланова, надзорни одбор и орган Синдиката образовања Београда.
Ако председник синдикалне организације не закаже састанак по захтеву из става 3
овог члана, састанак може заказати орган Синдиката образовања Београда.
Синдикална организација пуноважно ради ако је присутно више од једне половине
чланова, аодлуке синдикалне организације су донете ако се за њих изјасни најмање
две трећине присутних чалнова.
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Члан 12.
Синдикална организација је самостална и остварује своју улогу кроз равноправне и
партнерске односе са послодавцем и другим органимаа користећи методе и
средства синдикалног деловања и јавног изношења мишљења, сарадње и
преговарања и тежења оставке, покретања судских спорова и организовање
штрајка.
Органи синдикалне организације
Члан 13.

Органи синдикалне организације су:
- Одбор синдилане организације
- Надзорни одбор

Члан 14.
Одбор синдилане организације (у даљем тексту: Одбор) броји 5-7 чланова. Одбор
чине чланови из свих организационих делова синдикалне организације школе.
Ако синдикална организација има мање од 30 чланова бира се само председник,
секретар и благајник.
Одлуком коју доноси одбор ближе се одређује састав и начин избора чланова
одбора.
Члан 15.
Одбор заузима ставове и доноси одлуке о питањима која се непоследно тичу
чланова, спроводи одлуке које доносе виши органи синдиката покреће
иницијативу, даје предлоге органима синдиката и ангажује се у акцијама које они
воде.
Члан 16.
Седнице Одбора заказује председник по потреби, а најмање једном у три месеца.
Седница се мора заказати ако то захтева већиан чланова Одбора, Надзорног одбор
и једна трећина чланства и орган Синдиката образовања Београда.
Члан 17.
Одбор из свог састава бира секретара и благајника.
Члан 18.
Председник синдикалне организације је истовремено и председник одбора (у
даљем тексту: председник) представља и заступа синдикалну организацију, сазива
седницу Одбора, ангажује се и координира рад реализацији ставова синдикалне
организације и одбора, сарађује са органима Синдиката образовања Београда и у
име синдикалне организације и Одбора заступа интересе чланства и преговара са
послодавцем, потписује акте синдикалне организације и колективни уговор, обраћа
се за правну помоћ у случају кршења права из радног односа, информише одбое о
активностима које води и обавља и врши друге послове у складу са Статутом
синдиката образовања Београда и овим плавилима.
У одсуству председника замењује га члан Одбора кога одреди Одбор.
4

У остваривању својих задатака председник сарађује са стручном службом
Синдиката образовања Београда.
Члан 19.
Председник синдикалне организације за време мандата остварује права и заштиту у
оквиру својих активности у складу са законом и колективним уговором.
Члан 20.
Секретар одбора организује активност и непосредно се ангажује на примени
седница одбора и спровођењу ставова и одлука које одбор доноси, координира рад
чланова одбора, обавља и друге послове које му повери одбор и председник одбора
и замењује председника док одбор не одреди лице које ће замењивати председника.
Члан 21.
Надзорни одбор чине председник и два члана.
Надзорни одбор бира се на Изборној Скупштини синдикалне организације.
Надзорни одбор врши надзор над финасијско-материјалним пословањем и
располагањем имовином синдикалне организације.
Надзорни одбор анализира трошење средстава синдикалне организације оцењује
ваљаност донетих одлука и трошење новчаних средстава, стара се о правилном
извршењу плана прихода и расхода и прелаже мере за отклањање уочених
неправилности.
Члан 22.
Надзорни одбор је дужан да најмање једном годишње упозна одбор о резултатима
прегледа финансијско-материјалног пословања синдикалне организације са
предлогом мера и мишљењем о располагању тим средствима.
Надзорни одбор пуноважно ради ако сатанку присуствује више од половине
чланова, а одлуке доноси ако се за њих изјасни више од две трећине чланова.
Надзорни одбор врши преглед кад то тражи одбор или једна трећина чланова
синдикалне организације.
Члан 23.
Остала права и дужности Надзорни одбор остварује у складу са правилником о
раду надзорног одбора Синдиката образовања Београда.
Одредбе о изборима
Члан 24.
Најмање једном у четири године одржава се изборни састанак у синдикалној
организацији на коме се:
- разматра рад органа синдикалне организације у протеклом периоду
- разматра и усваја програм рада за наредни период
- разматра и усваја извештај о материјално-финансијском пословању и План
прихода и расхода за наредни период
- бира председника и чланове одбор и Надзорног одбора и носиоце функција
у Синдикату образовања Београда.
Синдикална организација на изборном састанку бира члана органа Синдиката
образовања Београд, ако је то предвиђено одлуком тих органа.
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Члан 25.
Евидентирање и утврђење предлога кандидата за председника и чланове одбора и
Надзорног одбора врши се јавно на састанку синдикалне организације.
Сваки кандидат је дужа да се изјасни о прихватању кандидатуре чиме се стиче
право да буде на кандидатској листи.
Члан 26.
Избор председника и чланова одбора и Надзорног одбора врши се на основу
предлагања већег броја кандидата од броја које се бира и тајним гласањем.
Уколико синдикална организација не утврди већи број кандидата за чланове органа
већ само по једног кандидата онда ће се сматрати да је тај кандидат изабран
уколико за њега гласа већина од укупног броја чланова синдикалне организације.
Чланови политичких партија који су на функцијама не могу бити изабрани у органе
синдикалне организације.
Члан 27.
За председника и чланове Одбора и Надзорног одбора изабран је онај кандидат који
добије највећи број гласова чланова који су изашли на изборе, ако је на изборе
изашло 50% чланова.
Избори се понављају уколико у првом кругу кандидат није добио гласова више од
половине чланова синдикалне организације.
У другом кругу изабрани су они кандидтаи који добију највећи број гласова, без
обзира на број чланова који су гласали.
Уколико у другом кругу два или више кандидата добију исти број гласова, изабран
је кандидат који је по редоследу на гласачком листићу први.
Члан 28.
Мандат председника, секретара, благајника и чланова одбора и Надзорног одбора
траје четири године и може се поновити без ограничења броја мандата. У
случајевима престанка чланства органа односно функција мандата новоизабраним
члановима органа и носиоцима функција мандат траје до редовних избора.
Члан 29.
Преседнику, члану Одбора и Надзорног одбора и секретару одбора функција
престаје:
- због престанка чланства у синдикалној организацији
- давање оставке, опозива
- одласка у пензију
- неопрабданог одсуствовања са седница, најмање три седнице узастопно
- истеком мандата органа
Члан 30.
Опзив преседника, секретара, члана Одбора и Надзорног одбора врши се у
случајевима:
- непоштовања Програма и Правила синдикалне организације и Статута
Синдиката образовања Београда
- неспровођење одлука органа
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када својим деловањем наноси штету синдикалној организацији и органима
синдиката
члан 31.
Предлог за опозив органа из члана 30 ових Правили може дати:
- члан синдикалне организације
- виши орган Синдиката образовања Београда.
Опозив органа врши онај орган који их је изабрао и то тајним изјашњавањем.
Одлука о опозиву је донета ако се за опозив изјасни више од половине чланова
органа.
-

Материјално-финасијско пословање
Члан 32.
Основни извор за финансирање рада и деловања синдикалне организације је
чланарина. Висина чланарине је 1% од зараде члана, а распоређује се према
Правилнику о материјално-финасијском пословању које доноси Градски одбор
Синдиката образовања Београда на предлог општинских одбора.
Члан 33.
Синдикална организација ради прибављања додатних средстава за финансирање
својих активности може прибављати средства предузетничком активношћу и
маркетингом.
Синдикална организација може остварити приход и од донације, поклона, прилога
и других извора.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 34.
Синдикална организација има својство прваног лица.
Синдикална организација има свој печат и жиро-рачун.
Печат синдикалне организације је округлог облика и садржи следећи текст:
''Синдикална организација _________школа''_________________'' - ______________
Текст печата је на српском језику – ћирилично писмо.
Члан 35.
Питања која нису уређена овим правилима, уређују се непосредно применом
одредби Статута Синдиката образовања Београда.
Члан 36.
Ова Правила ступају на снагу даном доношења и истицања на огласној табли
школе.
Председник
__________________________
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