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На основу члана 27. Статута Савеза самосталних синдиката Војводине, члана  42. Статута Савеза 
самосталних синдиката Србије, члана 28. Статута Синдиката образовања Србије и члана 28. 
Статута Синдиката запослених у образовању, науци и култури Војводинe, Покрајински одбор 
Синдиката, као највиши орган између две Скупштине, за мандатни период  2020/21.. – 2025/26.., 
доноси: 
 
 

СТАТУТ-а 
СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ, НАУЦИ И КУЛТУРИ ВОЈВОДИНЕ 

 
 
I ОСНОВНА НАЧЕЛА 
 

1. Синдикат запослених у образовању, науци и култури Војводине (у даљем тексту: Синдикат) је 
интересна организација запослених у делатностима из области образовања, науке и културе 
Војводине као и сродних делатности, која остварује и штити материјална и социјална права и 
професионалне интересе свога чланства. 

‘ У свом раду Синдикат је независан од послодаваца, органа власти и политичких партија, странака и 
верских заједница. 

 
2.  Синдикат је јединствена организација у Војводини коју чине чланови Синдиката организовани у 

 делатностима: 
· предшколског васпитања и образовања 
· основног и средњег образовања, 
· ученичког и студентског стандарда, 
· високог образовања (високе струковне школе, факултети и универзитети), 
· науке, 
· културе и 
· сродних делатности које прихватају Статут и Програм овог Синдиката. 

 
3. Синдикат делује на основу Програма и Статута, поштујући уставност и законитост. 

 
4. У остваривању интереса и заштити права чланства, Синдикат користи сва демократска, легална и 

легитимна, међународно призната и потврђена средства и методе синдикалне борбе. 
 

5. У остваривању својих функција и задатака Синдикат преговара са државним органима, органима 
локалне самоуправе, друштвима и удружењима као и политичким партијама. 

 
6. Организације и Органи Синдиката остварују сарадњу са одговарајућим организацијама и органима 

других синдиката у земљи и иностранству ако је то у интересу чланства сваког нивоа организовања. 
 

7. Синдикат је члан Синдиката образовања Србије, Синдиката науке Србије и Синдиката културе 
Србије, као и Интернационале образовања. 
 

8. Синдикат може са другим синдикатима ступити у савезе. Поступак ступања и иступања у савезе, 
федерације и конфедерације се уређују овим Статутом. 

 
9. Синдикат формира на својој територији организације као правне субјекте са својим рачуном и 
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печатом у општинама и градовима где се за то укаже потреба, по одлуци Скупштине или 
Покрајинског одбора Синдиката (у даљем тексту: Покрајински одбор) као највишег органа између  
две Скупштине. 

 
 

II СЕДИШТЕ И ОБЕЛЕЖЈЕ СИНДИКАТА 
 

Члан 1. 
Седиште Синдиката је у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 24. 

 
Члан 2. 

Синдикат има печат округлог облика који садржи текст: Синдикат образовања Србије, Синдикат 
науке Србије, Синдикат културе Србије (први ред), Синдикат запослених у образовању, науци и култури 
Војводине (други ред). 

У средини печата је амблем Савеза самосталних синдиката Србије. Текст печата је на српском језику 
исписан ћирилицом, а у национално мешовитим срединама, текст печата је исписан на српском језику, 
ћирилицом и на језику и писму националних мањина. 

Синдикат, у својим документима и у јавости се представља и својим визуелним знаком-логом чији 
облик и форму, на предлог Председништва усваја Покрајински одбор. 
 
 

III ЧЛАН СИНДИКАТА, ОСНОВНА ПРАВА, ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ 
 

Члан 3. 
Чланом Синдиката постаје се попуњавањем приступнице матичних Синдиката. Учлањење се врши 

на основу слободно изражене воље и прихватања Статута матичних и овог Синдиката. 
Синдикат образовања Србије издаје чланску карту члановима из делатности образовања и 

васпитања, Синдикат културе Србије издаје чланску карту члановима из делатности културе и Синдикат 
науке Србије издаје чланску карту члановима из делатности науке, као матични Синдикати. 

Запослени радник може постати члан синдиката без обзира на своја политичка, верска, национална и 
друга опредељења, без обзира на статус запослења (на одређено време или на неодређено време). 
 

Члан 4. 
Незапослени радници који припадају делатности из области образовања, науке и културе, као и 

студенти завршних година високих школа истих делатности постају чланови ако попуне приступницу и делују 
у оквиру Секције младих.  У случају запослења они постају пуноправни чланови Синдиката. 
 Пензионисани радници из области образовања и васпитања, науке и културе који су били чланови 
Синдиката настављају да буду чланови  и да делују у оквиру Секције пензионера ако и даље наставе са 
уплатом чланарине, а остали пензионери када попуне приступницу. 

 
 

Члан 5. 
Чланови Синдиката, уколико имају интереса, формирају синдикалне организације и бирају органе 

синдикалне организације. 
Уколико синдикална организација у установи постоји, члан се учлањивањем у синдикалну 

организацију истовремено учлањује и у Синдикат. 
Уколико синдикална организација у установи не постоји, може се учланити у синдикалну организацију 

у другој установи, или формирати синдикалну организацију са члановима из више установа које немају 
синдикалну организацију или се учланити непосредно у Синдикат. 

Чланови синдикалних организација бирају органе синдикалне организације и предлажу чланове за 
више функције у складу са одлуком Покрајинског одбора. 
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Члан 6. 

Основна права и дужности члана су да: 
▪ учествује у активностима које организују Синдикат и органи синдиката; 
▪ изражава своје интересе и усаглашава их са интересима осталих чланова Синдиката и запослених; 
▪ се образује и оспособљава за синдикалну активност; 
▪ буде информисан о активностима које води Синдикат; 
▪ предлаже, бира и да буде биран у органе Синдиката; 
▪ подноси предлоге и обраћа се синдикалној организацији и органима синдиката; 
▪ придржава се Програма и овог Статута; 
▪ плаћа чланарину. 

 
Члан синдиката има право на: 

▪ заштиту у остваривању цене рада и других права утврђених Колективним уговорима и Законом; 
▪ бесплатну правну помоћ у остваривању права из рада и по основу рада и заступање пред    

послодавцима и органима управљања, судским и другим државним органима; 
▪  коришћење помоћи из синдикалних фондова; 
▪  превенцију радне инвалидности и рекреативни одмор; 
▪  и друга права утврђена овим Статутом. 

 
Члан 7. 

Директору Установе, радницима са посебним овлашћењима и одговорностима, на које је директор 
пренео своја овлашћења, функционерима у странкама и политичким партијама и функционерима у органима 
управе,  док обављају послове на тој функцији, мирују права и обавезе члана утврђена овим Статутом, осим 
дужности уплаћивања чланарине уколико желе задржати мировање чланства. Ако то не желе могу да се 
учлане молбом првом органу коме припадају након истека или прекида функције или овлашћења. 
 

Члан 8. 
Чланство у Синдикату престаје иступањем и искључењем. 
Члан иступа из Синдиката уколико попуни иступницу и о томе писмено обавести синдикалну 

организацију или Синдикат. 
Даном иступања из чланства престају сва права и обавезе члана Синдиката и исти поново може бити 

примљен у року од 3 (три) месеца по подношењу захтева истог, о чему одлуку доноси орган Синдиката коме 
је захтев поднет. 
 

Члан 9. 
Мера искључења из Синдиката изриче се у следећим случајевима: 

▪ када члан делује супротно Статуту и Програму рада Синдиката; 
▪ када делује са страначке, верске или националне позиције; 
▪ ако не поштује и не извршава одлуке органа Синдиката; 
▪ ако учествује у активностима на разбијању Синдиката или такву активност потпомаже; 
▪ ако редовно не плаћа чланарину; 
▪ ако приступи другом Синдикату и 
▪ ако злоупотреби положај у установи или функцију у Синдикату. 

 
Члан 10. 

Одлуку о искључењу из чланства са образложењем и поуком о правном леку доноси синдикална 
организација на предлог Одбора синдикалне организације, уколико се прекршај из члана 9. Статута односи на 
синдикалну организацију. 

На одлуку о искључењу, члан има право жалбе Статутарном одбору Синдиката, као другостепеном 
органу, у року од 15 дана од дана достављања одлуке, а исти је дужан да одлуку о жалби донесе у року од 30 
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дана и достави је подносиоцу жалбе и синдикалној организацији. 
Даном доношења одлуке Статутарног одбора, којом је потврђена одлука о искључењу, престају 

права и обавезе члана које проистичу из чланства у Синдикату. 
Меру искључења члану који је непосредно учлањен у Синдикат доноси Покрајински одбор на предлог 

Председништва Покрајинског одбора, а поступак жалбе и коначне одлуке је идентичан са горе наведеним 
ставовима. 
 Уколико се усвоје измене Статута Савеза самосталних синдиката Србије  и Статута Синдиката 
образовања Србије, које су у супротности са овим Статутом примењиваће се овај Статут. 

Одлука Статутарног одбора Синдиката је коначна. 
 

Члан 11. 
Уколико члан Синдиката, не поштује одлуке виших органа или својим понашањем наноси штету 

Синдикату, меру искључења члана на предлог Председништва доноси Покрајински одбор . 
На изречену меру члан може уложити жалбу Статутарном одбору у року од 15 дана. 
Одлука Статутарног одбора Синдиката је коначна. 

 
 

IV ФОРМИРАЊЕ, САДРЖАЈ И МЕТОД РАДА СИНДИКАТА 
 
а) Синдикална организација 

Члан 12. 
Синдикална организација је основни облик организовања чланова у Синдикату. 

 
Члан 13. 

Синдикалне организације остварују своје функције и задатке који произилазе из овог Статута и 
Програма Синдиката, а нарочито: 

▪ разматрају економски и социјални положај чланства, покрећу иницијативу, захтевају и предлажу 
послодавцу решења за уређивање појединих питања; 

▪ предлажу послодавцу доношење аката којима се уређује економски и социјални положај запослених; 
▪ штите радна и социјална права запослених; 
▪ инсистирају код послодаваца на стварању услова у области заштите на раду и заштити животне 

радне средине; 
▪ учествују у утврђивању основа, критеријума и мерила за закључивање колективних уговора и прате 

њихово спровођење; 
▪ доносе одлуку о ступању у штрајк, организују и воде штрајк запослених; 
▪  предлажу и бирају чланове за органе синдикалне организације и органе Синдиката, прате и оцењују 

њихов рад; 
▪ учествују у расправама приликом доношења закона и других прописа који су од значаја за економски 

и социјални положај чланства; 
▪ предлажу и иницирају питања о којима би се одлучивало у органима и организацијама синдиката; 
▪ обезбеђују услове за развој културе, уметности, рекреације, одмора и физичке културе; 
▪  уплаћују чланарину у складу са расподелом утврђеном актом, односно одлуком коју доноси 

Синдикат образовања Србије, Синдикат науке Србије и Синдикат културе Србије ако је верификује 
овај Синдикат. 

 
Члан 14. 

Синдикална организација доноси Правила о радy у складу са овим Статутом; бира и разрешава 
дужности председника, чланове Одбора и Надзорног одбора и доноси одлуке од интереса за Синдикалну 
организацију. 
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Члан 15. 
Органи Синдикалне организације су: 

▪ Одбор Синдикалне организације и 
▪ Надзорни одбор. 

 
Члан 16. 

Одбор Синдикалне организације из својих редова бира секретара и благајника, а може бирати и 
Председништво, као свој Извршни орган, уколико има више од 100 чланова. Број чланова одбора и 
Председништва одређује Синдикална организација. 
 

Члан 17. 
Синдикална организација која има до 50 чланова бира само председника, секретара и благајника, 

који истовремено чине и Одбор синдикалне организације. 
 

Члан 18. 
Седнице Одбора и састанке Синдикалне организације заказује председник по потреби. 
Седница Одбора и састанак Синдикалне организације се обавезно сазива ако то захтева већина 

чланова одбора, председништва, надзорног одбора, једна трећина (1/3) чланова и виши орган Синдиката. 
Одбор синдикалне организације заузима ставове и доноси одлуке о питањима о којима се 

непосредно не изјашњава и не одлучује чланство, остварује ставове и одлуке које доноси Синдикална 
организација, покреће и координира активности организације и остварује одлуке и сарадњу са вишим 
органима Синдиката. 

Седница се може сазвати, заказати и одржати електронским путем уколико по хитном поступку то 
захтевају ванредне околности и/или природа питања. 

 
 

Члан 19. 
Надзорни одбор у Синдикалној организацији броји 3 члана и на својој првој седници бира 

председника Надзорног одбора. 
Надзорни одбор врши надзор над законитошћу финансирања, расподеле и употребе средстава 

Синдикалне организације и о томе упознаје Одбор и Синдикалну организацију. 
Надзорни одбор је самосталан у свом раду. 

 
 
б) Органи Синдиката 
 

Члан 20. 
Органи Синдиката су: 

▪ у општинама – Општински одбор и Одбор за више општина,  
▪ у граду – Градски одбор и Надзорни одбор, 
▪ у покрајини – Скупштина, Покрајински одбор, Одбори делатности, Надзорни одбор и Статутарни 

одбор, 
▪ у округу – Окружни одбор,  

▪ у региону – Регионални  центар.  
Синдикат делује као посебно правно лице. 
 

Члан 20а. 
Седнице свих Органа синдиката (у општини, у граду, у Покрајини и у округу)  сазива председавајући 

истих и руководи њима.  
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Уз позив за седнице, са предлогом дневног реда, члановима се достављају и материјали по тачкама 
дневног реда, о којима ће се расправљати на седници, као и записник са претходне седнице. 

Позив и материјали  по тачкама дневног реда могу да се доставе и електронским путем. 
Уколико то захтева природа питања које се ставља на дневни ред, седнице свих органа, се могу 

сазвати, заказати и одржати електронским путем уколико по хитном поступку то захтевају  ванредне 
околности  и/или  природа питања. 

О хитности сазивања седнице одлучују председавајући у органима Синдиката. 
Позив са материјалом доставља се и лицима као известиоцима по појединим тачкама дневног реда. 

 
Члан 21. 

Покрајински одбор формира Општинске одборе, Одборе за више општина, Регионални центар, 
Градске одборе и Одборе делатности, који спроводе задатке утврђене Статутом и Програмом Синдиката, а 
републички Одбори одговарајућих Синдиката врше верификацију. 

На територији покрајине, града, општина или општине уколико за то постоји интерес чланства, 
формира се јединствени одбор или Регионални центар за све делатности из тачке 2 основних начела. 

На територији Покрајине за Окружне одборе и Регионалне центре именују се повереници за 
одређену делатност. 

Члан 22. 
Општински одбор формирају синдикалне организације са подручја једне општине, Одбор за више 

општина формирају синдикалне организације са подручја више општина или Регионални центар са подручја 
више општина,  ако то оцене као потребно и уз сагласност вишег органа, тј. Покрајинског  одбора. 

Општински одбор, Одбор за више општина или Регионални центар чине сви председници односно 
представници синдикалних организација са територије тих органа. 

Из овог састава бира се председник Општинског одбора, Одбора за више општина или Регионалног 
центра. 

Општински одбор, Одбор за више општина или Регионални центар доносе Правила и Пословник о 
свом раду. 

Чланови Одбора, Одбора за више општина или Регионалног центра бирају се на 5 ( пет ) година, са 
могућношћу реизбора. 

Радом Одбора, Одбора за више општина или Регионалног центра  руководи председник који се бира 
из редова својих  чланова на период од 5( пет ) година, са могућношћу реизбора. 

Кандидовање и избор чланова горе наведених органа врше синдикалне организације. 
У случају оставке или опозива замена се може вршити избором у органу за који се бира, на начин на 

који је извршен избор. 
 

Члан 23. 
Општински одбор, Градски одбор и Одбор за више општина или Регионални центар чине изабрани 

председници синдикалних организација односно изабрани представници, полазећи од броја чланова и 
структуре запослених у школама и установама у том органу, поштујући принцип пропорционалности.  
 

Члан  24. 
Одбор делатности чине председници или представници Општинских одбора, Градских одбора, 

Одбора за више општина  или Регионалних центара, или представници Синдикалних организација одређене 
делатности изабраних по посебним одлукама ових органа. 

Сваки Одбор делатности из свог састава бира и опозива председника Одбора делатности и 
предлаже своје представнике у: 

▪ Покрајински одбор Синдиката, 
▪ Републички одбор одређене делатности, и у 
▪ Републичке одборе матичних Синдиката. 

Одлуку о броју чланова појединих Одбора делатности доноси Покрајински одбор, на предлог 
Председништва. 
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Члан  25. 

Покрајински одбор, 6 месеци пред крај мандатног периода, доноси одлуку о броју чланова, из 
одређених делатности, у Покрајинском одбору а на предлог Председништва, за наредни мандатни период, 
заступајући принцип пропорционалности. 
 
 
в) ОРГАНИ СИНДИКАТА и носиоци функција у ПОКРАЈИНИ 
 

Члан  26. 
Органи Синдиката су: 

▪ Скупштина, 
▪ Покрајински одбор, 
▪ Одбори делатности, 
▪ Надзорни одбор и 
▪ Статутарни одбор. 

 
Члан  27. 

Скупштина је највиши орган Синдиката и по правилу сазива се најмање једанпут у 5 година. 
Скупштину чине:  

-  чланови Покрајинског одбора из старог и новог сазива,  
-  чланови Надзорног и Статутарног одбора из старог сазива. 

 
Скупштина Синдиката има следеће надлежности: 

▪ верификује мандате чланова Скупштине; 
▪ доноси Пословник о раду Скупштине; 
▪ утврђује предлог и врши избор радних тела; 
▪ разматра и усваја извештаје о раду Покрајинског одбора, Одбора делатности, Надзорног одбора 

и Статутарног одбора Синдиката; 
▪ по усвајању ових извештаја даје разрешнице старом сазиву ових органа; 
▪ верификује мандате изабраних чланова Покрајинског одбора и бира чланове Надзорног и 

Статутарног одбора; 
▪ доноси Статут; 
▪ из новог сазива бира чланове у органе одговарајућих републичких Синдиката. 

 
Члан  28. 

Покрајински одбор Синдиката, као највиши орган између две Скупштине, врши следеће функције: 
▪ доноси Пословник о раду Покрајинског одбора; 
▪ верификује мандате чланова Покрајинског одбора у току мандата; 
▪ именује в.д. председника у организацијама и органима до стицања услова за одржавање  избора у 

складу са овим Статутом; 
▪ бира и опозива Председништво Покрајинског одбора; 
▪ бира и опозива председника Покрајинског одбора ; 
▪ бира и опозива потпредседника Покрајинског одбора; 
▪ бира и опозива секретара Покрајинског одбора; 
▪ бира и опозива представнике Синдиката у републичким органима делатности и савезу; 
▪ предлаже председнике Републичких Одбора делатности Синдиката Србије; 
▪ именује Преговарачки тим и комисије; 
▪ доноси план прихода и расхода Синдиката; 
▪ доноси Правилник о раду Покрајинског одбора, Правилник о материјално-финансијском пословању и 

друга нормативна акта а на предлог Председништва; 
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▪ усваја извештаје о раду и финансијском пословању Синдиката; 
▪ доноси одлуку о раду Едукационог центра 
▪ доноси одлуку о формирању нижих органа на територији покрајине; 
▪ доноси одлуку о распуштању нижих органа на територији покрајине; 
▪ доноси одлуку о искључењу члана Синдиката; 
▪ усваја годишње планове рада и записнике о активностима Председништва између две седнице, 
▪ врши преговоре и закључује Колективне уговоре на нивоу Покрајине, 
▪ разматра питања из надлежности Одбора делатности и предлаже ставове Републичким одборима; 
▪ између две Скупштине  усваја измене и допуне Статута; 
▪ доноси одлуку о штрајку и другим облицима синдикалне борбе на нивоу делатности и на територији 

покрајине. 
 
 

Члан  29. 
Надзорни одбор Синдиката врши надзор над законитошћу финансирања, расподелом и употребом 
средстава Синдиката. 

Ради остваривања задатака из Пословника о раду, Надзорни одбор: 
▪ на првој седници из свог састава бира председника Надзорног одбора; 
▪ предлаже Пословник о раду Надзорног одбора, на иницијативу Председништва; 
▪ прегледа периодичне обрачуне утрошених средстава; 
▪ врши контролу расподеле и уплате чланарине и предлаже мере у складу са Статутом; 
▪ даје мишљење о расподели прихода; 
▪ подноси извештај Скупштини и Покрајинском одбору о раду при надзору; 
▪ броји 3 члана која бира  Скупштина или Покрајински одбор у току мандата; 
▪ самосталан је у свом раду. 
Председник Надзорног одбора присуствује свим седницама Покрајинског одбора. 

 
Члан  30. 

Статутарни одбор Синдиката 
▪ на првој седници из свог састава бира председника Статутарног одбора, 
▪ предлаже Пословник о раду Статутарног одбора на иницијативу Председништва, 
▪ предлаже и припрема нацрт Статута, нацрт измена и допуна Статута - на предлог Председништва, 
▪ тумачи Статут; 
▪ оцењује и доноси одлуке о усклађености аката синдикалних организација и органа Синдиката са 

овим Статутом; 
▪ решава жалбе статутарне природе, разматра приговоре на изборе у Синдикату и даје предлоге 

Покрајинском одбору; 
▪ анализира примену Статута и обавља послове у вези са применом Статута, 
▪ броји 3 члана  која бира  Скупштина или Покрајински одбор у току мандата. 

Председник Статутарног одбора присуствује свим седницама Покрајинског одбора. 
 

Члан  31. 
Председништво Покрајинског одбора је извршни орган и бира се из састава Покрајинског одбора. 

По функцији чланови Председништва су председник, потпредседник, секретар и председници 
Одбора делатности. 

За свој рад Председништво одговара Покрајинском одбору. 
Председник Покрајинског одбора је истовремено и председник Председништва и Синдиката. 

Председништво Покрајинског одбора: 
▪ покреће иницијативе за измене и допуне Статута; 
▪ предлаже Правилник о раду Синдиката,; 
▪ предлаже Правилник о организацији и систематизацији послова у Синдикату; 
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▪ покреће иницијативе за измене и допуне Правилника о материјалном-финансијском пословању; 
▪ покреће иницијативу за израду Пословника о раду Надзорног одбора; 
▪ покреће иницијативу за израду Пословника о раду Статутарног одбора; 
▪ разматра питања из надлежности Покрајинског одбора и предлаже му доношење одлука и 

закључака; 
▪ остварује координацију у раду и деловању Синдиката; 
▪ спроводи ставове, одлуке и закључке Покрајинског одбора; 
▪ преговара са државним органима, асоцијацијама послодаваца и упознаје Покрајински одбор са 

преговорима; 
▪ ангажује се на побољшању услова рада запослених; 
▪ ангажује се на заштити материјалног и социјалног положаја запослених, пензионисаних и радника са 

инвалидитетом, привремено незапослених радника; 
▪ покреће иницијативе за израду, измене и допуне Колективних уговора; 
▪ доноси Финансијски план пројеката и ангажује се на његовој реализацији; 
▪ по оствареној финансијској конструкцији –из предходног става- предлаже Покрајинском одбору 

доношење одлуке о реализацији пројеката, попут рада Едукационог центра; 
▪ развија и унапређује рекреативни одмор и превенцију радне инвалидности запослених; 
▪ у случају оставке, разрешења или опозива председника, Председништво предлаже Покрајинском 

одбору вршиоца дужности председника и одређује рокове за спровођење избора за председника 
Покрајинског одбора, с тим да се избори морају спровести најкасније у року од два месеца од 
тренутка избора вршиоца дужности, 

▪ ангажује се и на другим питањима која му пренесе Покрајински одбор. 
 
Уколико председник, потпредседник или секретар злоупотребе своје функције, на образложен захтев 

1/3 чланства Председништва или више од 1/2 чланова Покрајинског одбора, председник је дужан да закаже 
ванредни састанак Председништва и о томе извести Покрајински одбор. 

 
Члан  32. 

Председник Покрајинског одбора и Синдиката : 
▪ представља и заступа Синдикат, 
▪ одговоран је за реализацију усвојених ставова и одлука Синдиката; 
▪ потписује нормативна документа и друга акта Покрајинског одбора и Председништва; 
▪ преговара са представницима социјалних партнера; 
▪ координира рад са председницима Одбора делатности и вишим органима Синдиката; 
▪ заказује седнице Председништва најмање једном у два месеца, по потреби и на захтев 1/3 чланова 

Председништва; 
▪ заказује седнице Покрајинског одбора најмање једном у три месеца, по потреби и на захтев 2/3 

чланова Председништва и више од 1/2 чланова Покрајинског одбора; 
▪ дужан је да предочи Председништву и Покрајинском одбору све предлоге нижих органа и чланства; 
▪ дужан је да сарађује са нижим органима и организацијама Синдиката; 
▪ ангажује се на успостављању нових контаката, размене искустава и синдикалне сарадње са 

синдикатима у региону; 
▪ ангажује се на омасовљавању синдикалног чланства; 
▪ дужан је да организује правовремено информисање јавности и чланства о свим одлукама 

Покрајинског одбора и Председништва; 
▪ предлаже дневни ред за седнице Председништва и Покрајинског одбора; 
▪ присуствује и по потреби активно учествује у седницама Одбора делатности без права гласања осим 

у матичном Одбору делатности; 
▪ обавезан је заједно са председником Одбора одређене делатности да присуствује на састанцима и 

другим активностима за потребе нижих органа и организација са територије; 
▪ води штрајк и друге облике синдикалне борбе. 
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Председник може бити волонтер или запослено лице на одређено време и по функцији је и члан 

Председништва ССС Војводине и Већа ССС Војводине, члан Председништва припадајућег Синдиката и 
Републичког одбора припадајућег Синдиката Србије и члан Већа ССС Србије. 

Председник Покрајинског одбора и Синдиката се бира на пет година  са могућношћу реизбора. 
 
Потпредседник Покрајинског одбора и Синдиката: 

▪ прати стање и проблеме у свим областима деловања Синдиката; 
▪ ангажује се на реализацији ставова и одлука које доноси Председништво и Покрајински одбор; 
▪ ангажује се на профилисању квалитетне едукације чланова Синдиката о најважнијим темама: 

колективно преговарање и мобинга, и изради квалитетног синдикалног приручника; 
▪ ангажује се на формирању тимова из састава Покрајинског одбора-оспособљених да у синдикалним 

организацијама пренесу знања по одређеним темама; 
▪ ангажује се на унапређењу успостављања међународне синдикалне сарадње; 
▪ ангажује се на успостављању нових контаката, размене искустава и синдикалне сарадње са 

синдикатима у региону; 
▪ ангажује се на реформи и модернизацији Синдиката; 
▪ ангажује се на омасовљавању синдикалног чланства; 
▪ ради по налогу председника и Председништва; 
▪ одговоран је за свој рад председнику и Председништву, 
▪ у одсуству замењује председника Покрајинског одбора и Синдиката, у свим његовим делатностима и 

функцијама, а одлуку о преузимању дужности доноси Председништво на седници коју сам заказује. 
 

Потпредседника бира Покрајински одбор на предлог председника. 
Потпредседник може бити волонтер или запослено лице на одређено време и по функцији је члан 

Председништва и Покрајинског одбора и Републичког одбора матичног Синдиката. 
Потпредседник се бира на пет година  са могућношћу реизбора. 

 
Секретар Покрајинског одбора и Синдиката: 

▪ ангажује се на припреми седница Председништва и Покрајинског одбора; 
▪ ангажује се на реализацији усвојених закључака и одлука; 
▪ активно сарађује са Синдикалним организацијама; 
▪ организује све оперативно-техничке послове за ангажовање стручних служби Већа СССВ за потребе 

овог Синдиката; 
▪ дужан је да води евиденцију о свим документима Председништва, Покрајинског одбора и Одбора 

делатности; 
▪ дужан је да води евиденцију о архиви Председништва, Покрајинског одбора и Одбора делатности; 
▪ ако не постоји сарадник ССС Војводине задужен за Синдикат- води записнике са седница 

Покрајинског одбора и Председништва и свих осталих органа и радних тела Синдиката; 
▪ ангажује се на израда базе података о свакој синдикалној организацији и члану синдиката; 
▪ ангажује се на омасовљавању синдикалног чланства; 
▪ ангажује се на афирмисању места и улоге Синдиката код новозапослених, а посебно младих; 
▪ ангажује се на јачању улоге Синдиката запослених у образовању, науци и култури Војводине на свим 

нивоима; 
▪ ангажује се на повезивању са невладиним сектором који пружа помоћ женама, деци, младима и 

жртвама мобинга; 
▪ по потреби учествује са Председником и председником Одбора делатности на састанцима и другим 

активностима за потребе нижих органа и организација са територије; 
▪ за свој рад је одговоран председнику и Покрајинском одбору. 
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 Секретар може бити волонтер или запослено лице на одређено време и по функцији је члан 
Председништва и Покрајинског одбора и члан Републичког одбора матичног Синдиката. 

Секретара бира Покрајински одбор на пет година  са могућношћу реизбора. 
 

Председници Одбора делатности представљају и заступају Одбор делатности, а по функцији су 
чланови Председништва, Покрајинског одбора и Републичког одбора матичног Синдиката. 
 
Председници Одбора делатности: 

▪ по потреби са председником Покрајинског одбора заказују састанке Одбора делатности; 
▪ самостални су у свом раду и одговорни за спровођење одлука Одбора делатности; 
▪ обавештавају Председништво и Покрајински одбор о својим активностима и одлукама Одбора 

делатности; 
▪ обавезан је да заједно са председником присуствује на састанцима и другим активностима за 

потребе нижих органа и организација са територије; 
▪ председници Одбора делатности су дужни да затраже ванредни састанак Председништва, уколико 

Председник и Секретар злоупотребе своје функције. 
 

Председнике Одбора делатности бирају Одбори делатности из свог састава на пет година са 
могућношћу реизбора. 
 

Члан  33. 
Општински одбори, Градски одбори, Одбори за више општина или  Регионални центри и Одбори 

делатности сопственим правилима о раду, у складу са овим Статутом, ближе уређују своју организованост, 
садржај и метод рада. 

Чланови Покрајинског одбора, Председници Градских Одбора, Одбора за више општина, 
Општинских одбора, Регионалних центара  и Одбора делатности имају право на новчану накнаду за свој рад 
на основу Правила о раду Синдиката и Правилника о материјално-финансијском пословању Синдиката или 
посебних одлука Покрајинског одбора. 
 

Члан  34. 
Ради разматрања актуелних питања, размене искустава и остваривања задатака из делокруга 

синдиката, Покрајински одбор може организовати саветовање, семинаре, округле столове, панеле, трибине и 
радне састанке. 
 

V ИЗБОРИ У СИНДИКАТУ 
 

Члан  35. 
Избори у Синдикату спроводе се сваких пет године, у складу са одлукама Републичких одбора 

Синдиката образовања Србије, Синдиката науке Србије и Синдиката културе Србије. 
 

Члан  36. 
Избори за носиоце функција и чланове органа у Синдикату врше се између више кандидата, тајним 

гласањем, а у случају да је предложен само један кандидат може се донети одлука да се избори врше јавним 
гласањем. 

Уколико је седница електронска – гласање се врши на исти начин како се одржава сдница с тим што 
сваки члан своје изражавање треба да достави у писменом облику за време трајања седнице на један од 
елемената веб алата, за тајност гласања одговара изборна комисија. 

Мандат траје пет година и може се понављати.  
Изузетно, избори се могу обавити и у току трајања мандатног периода, уколико се покаже да је то 

неопходан услов за нормалан рад организација и органа Синдиката. 
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Члан  37. 
Уколико се из било којих разлога у Синдикалној организацији не могу обавити избори у смислу члана 

37., непосредно виши орган доноси Одлуку о именовању в.д. председника Синдикалне организације који 
мора организовати изборе у року од 60 дана. 

Уколико непосредни виши орган не изврши изборе у року од 60 дана, на основу члана 29., 
Покрајински одбор именује новог в.д. председника Синдикалне организације који мора организовати изборе у 
року од 60 дана. 

 
Члан  38. 

Синдикат својом одлуком утврђује број, структуру и начин избора својих чланова и органа, као и 
рокове за спровођење избора. 

Евидентирање и предлагање кандидата за чланове органа Синдиката, као и за носиоце функција у 
Синдикату обавља се јавно у синдикалним организацијама или органима Синдиката. 
 

Члан  39. 
Синдикалне организације својим правилима регулишу начин избора чланова одбора у складу са 

овим Статутом. 
Изборима у синдикалним организацијама по потреби присуствује Комисија именована од стране 

Покрајинског одбора 
 

Члан  40. 
За носиоце функција и чланове органа у Синдикату предлажу се кандидати који поседују и 

испољавају способност и знање за остваривање интереса и заштиту права чланства, поседују организаторске 
и друге способности за синдикални рад и као такви уживају углед и поверење чланства. 

Иницијативу за предлагање из претходног става могу покретати и органи Синдиката на вишим 
нивоима организовања. 

Чланови и органи синдиката претходног сазива не могу предлагати кандидате нити покретати 
иницијативе за предлагање кандидате за носиоце функција и чланове органа новог сазива на свим нивоима 
организовања. 

Нико не може бити биран за члана органа Синдиката или за носиоца функције у органу Синдиката, 
уколико није предложен од одређене синдикалне организације или органа Синдиката. 

За члана органа у синдикалној организацији, може се предложити и утврдити као кандидат лице, које 
је члан Синдиката најмање 12 (дванаест) месеци у континуитету, пре утврђивања кандидатуре. 

За председника синдикалне организације, за члана вишег органа Синдиката, могу се предлагати и 
утврђивати као кандидати, лица која су најмање 2 (две) године у континуитету чланови Синдиката пре 
утврђивања кандидатуре. 

Председништво Покрајинског одбора може, својом Одлуком, у оправданим случајевима дати 
сагласност да се неко лице утврди као кандидат, мимо услова из ставова  5. и  6. овог члана. 
 

Члан  41. 
Кандидатску листу за избор чланова или носиоца функција у Синдикату утврђује орган синдиката за 

чији избор се листа и утврђује. 
         На кандидатској листи за избор свих органа и носиоца функција у синдикалним организацијама и 
органима Синдиката утврђује се већи број кандидата од броја кандидата који се бира, а избори се врше 
тајним гласањем. У случају да је предложен само један кандидат може се донети одлука да се избори врше 
јавним гласањем. 

Члан  42. 
У синдикалној организацији изабран је онај кандидат који добије највећи број гласова чланова који су 

изашли на изборе, ако је на изборе изашло више од 50% чланова. 
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Избори у Синдикалној организацији понављају се уколико у првом кругу није гласало више од 
половине чланова Синдикалне организације. 

У другом кругу изабрани су они кандидати који добију највећи број гласова без обзира на број 
чланова који су изашли на изборе. 

У органима Синдиката изабран је онај кандидат који добије више од половине гласова укупног броја 
чланова органа. 

Избори се понављају за кандидате који нису добили потребан број гласова. У другом кругу изабран је 
кандидат који добије највећи број гласова. 

Уколико на поновљеним изборима два или више кандидата добију исти број гласова, избор 
кандидата обавља се методом случајног избора (жребом). 
 
 

Члан  43. 
Органи и организације у Синдикату пуноважно раде ако седници присуствује више од половине 

њихових чланова, а одлуке доносе ако се за њих изјасни више од половине присутних чланова. 
 

Члан  44. 
Члану органа и носиоцу функције у Синдикату мандат престаје: 

▪ престанком чланства у Синдикату; 
▪ подношењем оставке; 
▪ разрешењем; 
▪ опозивом; 
▪ истеком мандата органа; 
▪ одласком у пензију; 
▪ променом шифре делатности. 

У случајевима престанка чланства у органима, односно функције у току мандата, новоизабраним 
члановима органа и носиоцима функције, мандат траје до редовних избора. 
 

Члан  45. 
Оставка се подноси организацији односно органу у коме се врши функција. 
Члан органа односно носилац функције може бити разрешен због: 
▪ немогућности обављања функције из објективних разлога у дужем периоду; 
▪ неоправданог одсуствовања са седница, најмање три седнице узастопно. 
Одлуку о разрешењу доноси надлежни орган Синдиката, односно синдикалне организације, јавним 

гласањем. 
Пре доношења одлуке о разрешењу члану, односно носиоцу функције износе се разлози за његово 

разрешење. 
 

Члан  46. 
Опозив чланова органа и носиоца функција врше органи који су га изабрали у случајевима: 

▪ непоштовања Програма и Статута Синдиката; 
▪ неспровођења одлука органа; 
▪ када својим деловањем наносе штету Синдикату. 

Опозив се врши по истом поступку који је предвиђен за избор. Орган може покренути поступак за 
опозив свог члана. Члану органа морају се изнети разлози за опозив. 
 

Члан  47. 
Опозив члана органа односно носиоца функције кога је непосредно изабрало чланство синдикалне 

организације, врши чланство. 
Опозив члана органа односно носиоца функције који није непосредно изабран од чланства, врши 

орган који га је изабрао. 
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Предлог за опозив председника односно члана органа синдикалне организације покреће се на 
писмени захтев једне трећине чланова синдикалне организације. 

Члан органа односно носилац функције је опозван уколико се за опозив изјасни више од половине 
чланова синдикалне организације односно више од половине чланова органа Синдиката тајним гласањем. 

Изјашњавање о опозиву може се обавити само једном по истој иницијативи, а наредна иницијатива 
може се поднети по истеку од шест месеци од претходног изјашњавања, односно од спроведених избора. 

О предлогу за опозив води се расправа на седници Одбора. 
Прихватањем предлога за опозив спроводи се тајно гласање, а одлука је донета ако се за опозив 

изјасни више од половине од укупног броја чланова Одбора. 
 

 
VI ШТРАЈК У СИНДИКАТУ 
 

Члан  48. 
Одлуку о ступању у штрајк у грани или делатности доносе Републички одбори Синдиката или Одбори 

делатности на нивоу Републике а за територију Војводине Покрајински одбор или Одбори делатности. 
Одлуку о ступању у штрајк ради подршке синдикатима из других делатности доносе Републички 

одбори за територију Републике, а Покрајински одбор за територију Војводине. 
Одлука о штрајку мора бити донета у складу са Законом о штрајку. 

 
Члан  49. 

Одлука о ступању у штрајк у делатности може бити донета ако се за њу, тајним гласањем, изјасни 
више од 50% чланова делатности, као и више од 50% синдикалних организација у делатности. 
 

Члан  50. 
Одлука о ступању у штрајк по тоталној обустави рада, може бити донета ако се за њу, тајним 

гласањем изјасни више од 2/3 чланова делатности, који су организовани у више од 50% синдикалних 
организација у делатности. 
 

Члан  51. 
Синдикална организација може самостално донети одлуку о штрајку код послодавца, из делокруга 

питања која су у надлежности тог послодавца. 
Одлука о ступању у штрајк је донета, ако се за њу тајним гласањем изјасни више од 50% чланова 

Синдиката, организованих у тој синдикалној организацији. 
Одлука о тоталној обустави рада је донета, ако се за њу тајним гласањем, изјасни више од 2/3 

чланова Синдиката, организованих у тој синдикалној организацији. 
Синдикална организација о томе обавештава територијални ниво организовања Синдиката и 

Републички одбор. 
 

Члан  52. 
Регионални центри, Општински и Градски одбори могу самостално донети одлуку о штрајку из 

делокруга питања која се тичу територије на којој делују. 
Одлука о ступању у штрајк је донета, ако се за њу тајним гласањем изјасни више од 50% чланова 

Синдиката, који су организовани у више од 50% синдикалних организација на тој територији. 
Одлука о тоталној обустави рада је донета, ако се за њу тајним гласањем, изјасни више од 2/3 

чланова Синдиката, који су организовани у више од 50% синдикалних организација на тој територији. 
О одлуци о штрајку из става 2. и 3. овог члана, обавестити Покрајински одбор и Републичке одборе. 
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VII ФИНАНСИЈСКА И МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 
 

Члан  53. 
Чланарина је основни извор финансирања делатности Синдиката и остваривања синдикалних права 

члана. 
Посебним уговором на годишњем нивоу ће се утврђивати обавеза Синдиката у финансирању 

заједничких функција Савеза самосталних синдиката Војводине сходно члану 2. Статута СССВ, као и обавезе 
СССВ према Синдикату сходно Статутима. 

Полазна основа за постизање Уговора ће бити нормативна акта СССВ и Синдиката. 
 

Члан  54. 
Чланарина за финансирање активности органа Синдиката је јединствена и износи 1% нето зараде, а 

чланарина за пензионере износи 0,5% на износ задњег чека пензије и усклађује се тромесечно. 
Потписана приступница Синдиката представља налог стручној служби да обрачуна и уплати 

припадајући део чланарине на одговарајуће рачуне органа Синдиката у складу са Правилником о 
материјално-финансијском пословању Синдиката образовања Србије, Синдиката науке Србије, Синдиката 
културе Србије и овог Синдиката (у даљем тексту: Правилник). 

Расподела чланарине на Синдикалне организације и органе Синдиката уређује се Правилником о 
материјало-финансијском пословању Синдиката , који је саставни део овог Статута. 

 
Члан  55. 

Сва новчана средства Синдиката воде се на посебном рачуну код надлежне финансијске 
институције. 

Распоређивање и коришћење средстава врши се у складу са финансијским планом. 
Налогодавци за исплату средстава са текућег рачуна су Председник, потпредседник или секретар на 

основу писмене одлуке Председништва. 
 

Члан  56. 
Учлањењем у Синдикат члан је обавезан да редовно плаћа чланарину, а она је основ за 

остваривање његових права. 
Синдикалне организације које не уплаћују чланарину према Правилнику о финансијско-материјалном 

пословању не могу имати представнике у органима Синдиката, нити њени чланови могу користити услуге 
Синдиката и остваривати права чланова Синдиката. 

Синдикалне организације и Синдикат могу стицати приход и од имовине, привредне делатности, 
донаторства, спонзорства, помоћи, поклона и легата. 

Имовина синдиката је недељива и неотуђива и њом располаже Покрајински одбор у име чланства. 
Синдикалне организације могу одлучити да чланарина износи и више од обавезне. 
Повећани износ чланарине припада Синдикалној организацији или Одбору синдиката делатности 

који су донели одлуку и користи се за финансирање активности и потребе које сами одреде. 
Новчана средства Синдикалне организације воде се на текућем рачуну Синдикалне организације. 
Финансијско пословање обавља се у складу са Законом, Правилником о раду и Правилником о 

материјално-финансијском пословању Синдиката.. 
Сви органи Синдиката дужни су да најмање једном годишње поднесу извештај о финансијском 

пословању. 

 
 
VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан  57. 
Тумачење одредаба овог Статута даје Статутарни одбор.  



17 
 

Синдикалне организације и органи Синдиката дужни су да у року од шест месеци од дана ступања на 
снагу ових Измена и допуна Статута ускладе своја Правила са одредбама овог Статута. 

Након сваке измене или допуне Статута, свим члановима Покрајинског одбора доставља  се по један 
потписан и оверен примерак пречишћеног текста Статута, а један примерак у оригиналу се архивира у 
Синдикату и објављује на сајту.  

 
Члан  58. 

 
              Измене и допуне Статута ступају на снагу и примењују се 8 дана од дана доношења на седници  

Покрајинског одбора од ____________09. септембар 2021._____. године. 
 
 
Нови Сад,  09. септембар 2021.   . године 
 
 

 

 


