
На основу члана 37. Статута СПРВ, Комисија за Статутарна питања и жалбе, на седници 
одржаној дана 1.3.2013. године донела је 
 

ПОСЛОВНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА 
ПИТАЊА И ЖAЛБЕ 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овим Пословником уређује се начин рада и одлучивања Комисије за статутарна питања 
и жалбе Синдиката просветних радника Војводине (у даљем тексту Комисије) 
 

Члан 2. 
Комисија је независан орган кога бира Скупштина СПРВ на мандатни период од 4 
године. 
Комисија је самостална у свом раду и одлучивању. 
Комисија има 3 члана и 3 заменика члана. 
Чланство у Комисији неспојиво је са чланством у ИО СПРВ.  
Конститутивну седницу Комисије сазива  председник ИО СПРВ или његов заменик, 
председник Скупштине или његов заменик. 
На конститутивној седници Комисија доноси Пословник о раду Комисије, бира 
председника Комисије, заменика председника, који у одсуству или спречености 
председника, обавља послове председника Комисије. 
 

II НАДЛЕЖНОСТИ 
 

Члан 3. 
Комисија има следеће надлежности: 
 

1. Тумачи одредбе Статута СПРВ 
2. Оцењује усклађеност општих аката СПРВ са Статутом СПРВ 
3. Оцењује усклађеност појединачних аката органа СПРВ са Статутом и другим 

општим актима СПРВ 
4. Одлучује о искључењу члана из СПРВ 
5. Одлучује о захтевима за заштиту запослених у СПРВ, на свим нивоима 
6. Одлучује о жалбама чланова СПРВ 

 
 

III НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА 
 

Члан 4. 
Комисија се састаје на сопствену иницијативу; на иницијативу свих органа Синдиката; 
на захтев регионалног, општинског односно градског одбора синдиката, основне 
организације Синдиката, а обавезно најкасније седам дана пре дана одржавања седнице 
Скупштине. 
 



Члан 5. 
Седнице Комисије (у даљем тексту седнице) сазива и њима председава председник 
Комисије. У случају одсуства или спречености председника Комисије, све послове из 
надлежности председника Комисије утврђене овим Пословником обавља заменик 
председника Комисије. 
 

Члан 6. 
Позив за седницу са планираним дневним редом, записником са претходне седнице и 
потребним материјалом, доставља се електронским путем члановима Комисије 
најкасније 3 дана пре одржавања седнице. 
Изузетно у хитним случајевима, седница се може сазвати и у краћем року, а најкасније 
24 часа пре одржавања седнице. 
У припреми материјала за седницу и достављању позива помаже технички секретар 
СПРВ. 
 

Члан 7. 
За рад и пуноважно одлучивање Комисије неопходно је да седници присуствују 
искључиво 3 члана Комисије, било да су чланови Комисије или  њихове замене. 
По свакој тачки дневног реда након што председавајући изнесе суштину, отвара се 
дискусија, дају предлози о којима се чланови Комисије изјашњавају гласањем и на крају 
доноси коначна одлука. 
Одлуке на седници Комисије доносе се јавним гласањем, сем ако Комисија не одлучи 
другачије. 
Одлука је донета уколико је за њу гласала већина присутних чланова.  
 

Члан 8. 
Седнице су јавне за све чланове СПРВ, осим ако Комисија другачије не одлучи. 
На седницу, одлуком Комисије, а у циљу образлагања Захтева или прикупљања 
података у поступку утврђивања постојања повреде Статута СПРВ, може бити позван 
представник подносиоца Захтева (иницијатор сазивања седнице) и друга страна у 
поступку. 
Део седнице у коме се води распарава је, по правилу, јаван, док се одлучивање обавља 
без присуства других лица, по одлуци Комисије, сем техничког секретара СПРВ. 
 

Члан 9. 
На седници Комисије води се записник. 
Послове записничара обавља технички секретар СПРВ. 
Записник се мора  саставити и доставити члановима Комисије у року од 10 дана од дана 
одржавања седнице. 
 

Члан 10. 
Трошкови рада Комисије иду на терет СПРВ. 
 
 
 
 



IV ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ПОВРЕДЕ СТАТУТА СПРВ 
 

Члан 11. 
Поступак утврђивања повреде одредби Статута СПРВ покреће и води Комисија, на 
основу предлога достављеног од стране органа или тела СПРВ утврђених чл.5. овог 
Пословника. 
Предлог за покретање поступка мора да садржи следеће: 

1. Опис повреде Статута СПРВ или другог општег или појединачног акта СПРВ 
2. Доказе 
3. Потпис подносиоца предлога 

 
Члан 12. 

Уколико предлог за покретање поступка није потпун, председник Комисије писменим 
путем захтева од подносиоца предлога да отклони недостаке дајући му рок од 15 дана од 
дана достављања захтева. 
Уколико подносилац предлога не поступи по захтеву председника Комисије, односно не 
допуни свој предлог у датом року, сматраће се да је подносилац предлога одустао. 
 

Члан 13. 
У поступку утврђивања повреде одредби Статута СПРВ, Комисији се мора обезбедити 
увид у сву документацију, односно, на захтев председника Комисије, технички секретар 
СПРВ, у обавези је да Комисији достави тражену документацију СПРВ. 
 

Члан 14. 
У поступку утврђивања повреде одредби Статута СПРВ мора се омогућити 
изјашњавање стране за коју се, предлогом за покретање поступка, износи сумња у 
повреду одредби Статута СПРВ. 
 

Члан 15. 
У поступку утврђивања повреде одредби Статута СПРВ, Комисија може донети одлуку 
о потреби ангажовања лица ван састава Комисије и за то потраживати средства од ИО 
СПРВ када је, ради разјашњења или утврђивања поступка и радњи које су довеле до 
повреде одредби Статута СПРВ, потребно стручно знање којим Комисија не располаже. 
 

Члан 16. 
Уколико у поступку утврђивања повреде одредби Статута СПРВ, Комисија утврди да је 
поједина одлука органа супротна одредбама Статута СПРВ, о томе доноси образложену 
одлуку којом утврђује рок, у којем орган који је донео одлуку, мора извршити 
усклађивање исте са Статутом СПРВ. 
Ако орган, за који Комисија утврди да је донео одлуку супротно одредбама Статута, 
након добијања одлуке Комисије, не изврши усклађивање одлуке у датом року, 
Комисија ће спорну одлуку тог органа ставити ван снаге. 
 

 
 
 



Члан 17. 
Уколико у поступку утврђивања повреде одредби Статута СПРВ, Комисија утврди да би 
одлука органа могла нанети материјалну или финансијску штету СПРВ, наруштит углед 
СПРВ или довести у питање даље функционисање СПРВ, Комисија ће својом одлуком 
поништити спорну одлуку тог органа без рока за усклађивање. 
 

Члан 18. 
Комисија своју одлуку доставља у писаној и електронској форми председнику ИО 
СПРВ, члановима Извршног одбора СПРВ, председнику Скупштине СПРВ и 
заинтересованим странама у поступку утврђивања повреде одредби Статута СПРВ. 
Комисија доноси одлуку у року од 15 дана од дана достављања захтева, уколико јој се 
достави сва потребна документација за тумачење. 
На одлуке Комисије могућа је жалба Извршном одбору, који доноси коначну одлуку, 
осим одлуке на жалбу на рад Извршног одбора, када коначну одлуку доноси Скупштина 
СПРВ. 
 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 19. 
За све што није утврђено овим Пословником примењиваће се одредбе Статута СПРВ. 
 

Члан 20. 
Овај Пословник ступа на снагу даном доношења. 
 

Члан 21. 
Измене и допуне овог Пословника врше се на начин и по поступку утврђеном за његово 
доношење. 
 
 
У Новом Саду,       Председница  
24. 05. 2013. године                                         Комисије за статутарна питања и жалбе 

Весна Илић 
 
_______________________ 
   


