ПРЕДЛОГ
ПРАВИЛНИК О РАДУ ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СИНДИКАТА
ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ
__________________________________________________________
(име основне организације СПРВ)
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником утврђује се начин рада, права, обавезе и начин организовања
Синдиката просветних радника Војводине ______________________________________
(име основне организације )
и мора бити у складу са Статутом Синдиката просветних радника Војводине.

Члан 2.
Назив синдиката основне организације гласи: Синдикат просветних радника Војводине
___________________________________________________(у даљем тексту Синдикат).
(име основне организације )
Седиште синдиката је у ____________________, на адреси __________________________.
(место)

Члан 3.
У правном промету Синдикат је у обавези да користи печат округлог облика пречника 30
милиметара у ком се уз ивицу налази текст: »СИНДИКАТ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА
ВОЈВОДИНЕ. Уз ивицу тог текста, са унутрашње стране, налази се текст:
__________________________________________________, а у средини печата текст
(име основне организације )
____________________________ .
(место)
Члан 4.
Делатност, програмски циљеви и задаци синдиката су идентични одредбама Статута
Синдиката просветних радника Војводине (у даљем тексту СПРВ).

ЧЛАНСТВО И НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА
Члан 5.
Чланство и начин организовања чланства је у складу са Статутом СПРВ.
Члан 6.
Чланарина за запослeне износи 1% од сваке нето исплаћене зараде коју остварује
запослени, уз обавезу да се уплаћује Синдикату просветних радника Војводине у ритму

исплате зарада. Процентуална расподела чланарине органима СПРВ врши се тако што се
сваком члану СПРВ од укупне нето месечне зараде аутоматски обуставља проценат
чланарине у складу са Правилником о чланарини у СПРВ.

Члан 7.
Свака основна организација СПРВ мора имати отворен текући рачун у пословној банци на
територији Републике Србије, путем кога обавља целокупно финансијско пословање.

ОРГАНИ, ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ
Члан 8.
Синдикат има следеће органе:
1. Извршни одбор (у даљем тексту ИО)
2. Надзорни одбор (у даљем тексту НО)
3. Председника
4. Заменика председника
Члан 9.
Синдикат бира Председника, који је по својој функцији истовремено члан и председник
ИО, ИО и НО тајним гласањем, осим ако другачије не одлучи. Извршни одбор има
најмање 5 чланова.
Члан 10.
Извршни одбор
• Бира председника Синдиката;
• Бира овлашћеног представника Синдиката у градски или општински одбор СПРВ.
• Бира заменика председника Синдиката;
• Руководи радом Синдиката;
• Заказује седницу Синдиката када се доноси одлука о штрајку и другим протестима
запослених у складу са вољом чланова Синдиката, која се односи само на основну
организацију. Одлука о ступању у штрајк је коначна ако се за њу изјасни већина од
укупног броја чланова Синдиката;
• За време штрајка аутоматски има улогу штрајкачког одбора;
• Спроводи одлуке виших органа СПРВ;
• Реализује заштиту права радника и предлаже мере за заштиту;
• Прати рад послодавца у циљу реализације делатности и обезбеђивања услова за рад
Синдиката;
• Одлучује о материјално – финансијским средствима Синдиката;
Члан 11.
Надзорни одбор
Синдикат бира 3 члана у НО Синдиката. Чланови НО не могу бити чланови ИО.
Чланови НО између себе бирају председника НО и заменика председника НО.
НО врши контролу располагања материјално - финансијским средствима од стране ИО и
Председника ИО.
НО се састаје најмање једном у току календарске године, а обавезно пре усвајања
завршног рачуна и извештај подноси Синдикату на седници Синдиката, коју заказује
Председник ИО.

Члан 12.
Председник синдиката
• Заступа, представља и штити интересе чланства;
• Сазива састанке ИО и основне синдикалне организације ;
• Заступа и представља чланове Синдиката у органима школе, који одлучују о
њиховим одговорностима, уговору и правима;
• Води евиденцију о члановима Синдиката и уплати чланарине.
• Утврђује предлоге Појединачног колективног уговора и других аката у школи у
вези са радом Синдиката;
• Води активности у вези припреме и организовања штрајка;
• Спроводи одлуке свог Извршног одбора и одлуке виших органа синдиката.
Члан 13.
Заменик председника синдиката
•
•

У случају одсуства председника Синдиката по претходном писменом овлашћењу
председника или по одлуци ИО, замењује председника;
Помаже председнику Синдиката у вези са евиденцијом чланова Синдиката и
уплате чланарине.

Члан 14.
Седнице ИО и седнице Синдиката сазива и води председник Синдиката, а у његовом
одсуству Заменик председника, по претходном писменом овлашћењу председника
Синдиката. Седнице Синдиката и ИО су затворене за јавност, осим ако другачије не
одлуче ови органи Синдиката.
Члан 15.
Седнице НО води председник НО, или по претходном писменом овлашћењу председника
НО, заменик председника НО.
Члан 16.
Мандат свих органа Синдиката траје 4 године и после истека мандата могу опет бити
бирани. Надлежни орган Синдиката (председник Синдиката односно ИО) је у обавези да
најкасније месец дана пре истека мандата покрене поступак избора органа Синдиката. У
случају неуспеха у поступку избора органа Синдиката поступак избора може иницирати и
спровести надполовична већина чланова Синдиката у складу са Статутом СПРВ.
Члан 17.
Овај Правилник доноси Извршни одбор СПРВ, који ступа на снагу даном доношења.
Члан 18.
Измене и допуне овог Правилника доносе се на начин као што је и Правилник донет.

У Новом Саду,
27. 02. 2018. године

Председник ИО СПРВ
Милан Трбовић

