
 ПРАВИЛНИК О РАДУ  СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ  

ГРАД НОВИ САД  

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овим правилником уређује се начин рада, права, обавезе и начин организовања 

Синдиката просветних радника Војводине (у даљем тексту СПРВ) Град Нови Сад који је у 

складу са Статутом СПРВ. 

Члан 2. 

Синдикат просветних радника Војводине Град Нови Сад (у даљем тексту Синдикат) има 

седиште у Новом Саду, на адреси Трг слободе  3. 

Члан 3. 

 У правном промету СПРВ Град Нови Сад  користи печат округлог облика пречника 30 

милиметара у ком се уз ивицу налази текст: "СИНДИКАТ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА 

ВОЈВОДИНЕ"”, а испод тог натписа у горњем делу печата налази се текст: "ГРАД НОВИ 

САД”, а  у средини печата, текст:” Нови Сад”. Текст на печату исписан је ћириличним 

писмом. 

Члан 4. 

 Делатност, програмски циљеви и задаци Синдиката су идентични са Статутом 

Синдиката просветних радника Војводине (у даљем тексту СПРВ).  

 

ЧЛАНСТВО, НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА И ФИНАНСИРАЊЕ 

Члан 5. 

Чланство и начин организовања чланства је у складу са Статутом СПРВ. 

Члан 6. 

 Средства за рад СПРВ Град Нови Сад  осигуравају  се од: 

 

1. Чланарине, и то тако што чланарина за чланове СПРВ, чија је основна синдикална 

организација приступила СПРВ Град Нови Сад износи  0,3% од његове укупне нето 

месечне зараде, која се уплаћује  на рачун СПРВ Град Нови Сад.  

2. Донација и дугих законски дозвољених извора. 

 



ОРГАНИ И ЗАСТУПАЊЕ СИНДИКАТА  

 

Члан 7. 

 

 Синдикат  има следеће органе: Градску заједницу Синдиката (у даљем тексту ГЗ), 

Градски одбор Синдиката(у даљем тексту ГО), Извршни одбор Синдиката (у даљем тексту 

ИО), Надзорни одбор Синдиката  (у даљем тексту НО), председника ГО Синдиката (који је 

истовремено и председник ИО, у даљем тексту Председника) и заменика председника ИО 

Синдиката (у даљем тесту заменика Председника). 

 Мандат свих органа траје четири године, уз могућност реизбора. 

Члан 8. 

Градска заједница основних синдикалних организација Новог Сада (у даљем тексту 

ГЗ), се састоји од  по једног представника сваке основне синдикалне организације  (са 

територијие СПРВ Град Нои Сад)  чланова СПРВ који плаћају чланарину у складу са тачком 

6 алинеја 1. тачка 1. овог Правилника. 

Градска заједница бира и разрешава чланове Градског одбора Синдиката (у даљем 

тексту: ГО). 

Градска заједница може на својој седници донети одлуку о престанку рада ГО. 

 Градска заједницаа доноси одлуку о усвајању извештаја о раду ГО. 

 Седницу Градске заједнице сазива Председник по потреби а најмање једном годишње. 

Седницу Градске заједнице мора сазвати Председник односно заменик Председника на 

писмени захтев 1/2 чланова Градске заједнице у року од најдуже 15 дана од дана пријема 

захтева. У случају да Председник не сазове седницу на овакав начин, седницу сазива 

Председник ИО СПРВ у додатном року од 7 дана. 

 

 

Члан 9. 

ГО 

• састоји се од 10 чланова, 

• бира и разрешава председника ГО (Председник), 

• бира и разрешава чланове ИО и НО, 

• доноси одлуку о усвајању извештаја о раду ИО и НО, 

• доноси одлуку о штрајку, који се односи само на општинску синдикалну организацију. 

Одлука је обавезујућа када за њу гласа најмање 2/3 чланова ГО; 

• седнице ГО сазива Председник по потреби а најмање три пута годишње. Седницу ГО 

мора сазвати  Председник  на писмени захтев 1/2 чланова ГО у року од најдуже 7 дана 

од дана пријема захтева. У случају да Председник не сазове седницу на овакав начин, 

седницу ГО сазива заменик Председника или 1/2 чланова ГО у додатном року од 5 

дана. Предеседавајући на седници ГО је Председник односно заменик Председника, 

ако другачије не одлучи ГО. 

 



 

Члан 10. 

 ГО може пуноважно одлучивати ако је на седници присутна већина  од укупног броја  

чланова ГО. ГО доноси одлуке већином од укупног броја чланова  ГО.  

 

Члан 11. 

Извршни одбор (ИО) 

 Извршни одбор је највиши орган који руководи радом Синдиката(ГО) .  

 Број чланова ИО  је седам. ГО бира и разрешава чланове ИО из свог састава  и 

чланови ИО не могу бити истовремено и чланови НО. Мандат чланова ИО траје 4 године уз 

могућност реизбора.  

 Седнице ИО сазива  Председник  по потреби, а најмање десет пута годишње.  Мандат 

Председника траје 4 године уз могућност реизбора. Седницу ИО Председник  мора сазвати на 

писмени захтев НО,  1/2 чланова ИО у року од најдуже 7 дана од  дана пријема захтева. У 

случају да Председник не сазове седницу на овакав начин, седницу ИО сазива заменик  

Председника или 1/2 чланова ИО  у додатном року од 5 дана. Председавајући на седници ИО 

је Председник односно заменик председника ИО, ако другачије не одлучи ИО. 

 ИО може пуноважно одлучивати ако је на седници присутна већина  од укупног броја  

чланова ИО. ИО доноси одлуке већином од укупног броја чланова  ИО. 

 

Члан 12. 

Извршни одбор (ИО):  

• бира и разрешава заменика председника ИО; 

• бира и разрешава овлашћеног представника Синдиката у више органе СПРВ; 

• одлучује о свим питањима у вези са синдикалном радом на територији ГО. 

• доноси Правилник о раду Синдиката(ГО); 

• доноси Пословник о раду Синдиката(ГО); 

• доноси и остале правилнике и општа акта потребне за рад Синдиката; 

• надгледа и координира рад основних организација на територији ГO и обавештава их 

о свом раду; 

• реализује заштиту права чланова СПРВ у основним организацијама  на територији ГО  

и предлаже мере за заштиту.  

• за време штрајка аутоматски има улогу градског штрајкачког одбора; 

• спроводи одлуке виших органа СПРВ; 

• предлаже измене и допуне Статута и свих општих аката СПРВ; 

• одлучује о материјално – финансијским средствима Синдиката; 

• именује преговарачки тим за склапање колективних уговора на територи СПРВ Град 

Нови Сад; 

• доноси одлуку о финансијским накнадама за рад у органима Синдиката(ГО) ;  

• врши и друге послове у складу са овим Правилником и важећим Статутом СПРВ; 



• ИО може пуноважно одлучивати ако је на седници присутна већина  од укупног броја  

чланова ИО. ИО доноси одлуке већином од укупног броја чланова  НО. 

 

Члан 13. 

Председник:  

• овлашћено је лице за заступање и представљање Синдиката; 

• координира рад основних организација и сарађује са њиховим представницима у ГО; 

• сазива седнице ИО и ГО и припрема радни материјал за ИО и ГО; 

• на седницама ИО и ГО извештава о раду и активностима као и о реализацији одлука; 

• подноси извештај о раду ГО Градској заједници.; 

• води активности у вези припрема и организовања штрајка; 

• спроводи одлуке свог ИО, ГО и одлуке виших органа СПРВ; 

• доноси одлуку о коришћењу и располагању средствима чија укупна вредност не 

прелази 10000 динара; 

• обавља комуникацију са јавношћу; 

• обезбеђује реализацију права чланова Синдиката утврђених Статутом СПРВ; 

 

Члан 14. 

Заменик председника ИО 

У случају спречености Председника да обавља своју дужност, замењује га заменик 

председника ИО, по претходно прибављеном  писменом овлашћењу Председника. 

 

Члан 15. 

Надзорни одбор (НО) 

 Број чланова НО је три. ГО  бира и разрешава чланове НО. Чланови НО не могу  бити 

чланови  ИО и ГО. Мандат чланова НО траје 4 године уз могућност реизбора. 

  Чланови НО између себе бирају председника НО. Председник НО сазива седницу НО, 

а најмање једном годишње. Надзорни одбор обавља надзор над пословањем Синдиката. 

Надзорни одбор је самосталан у раду и сви органи Синдиката су дужни да му дају комплетну 

тражену финансијску документацију о свом раду на увид. Надзорни одбор, у поднетом 

извештају може да предлаже мере надлежним органима за отклањање уочених недостатака. 

НО доноси одлуке већином од укупног броја чланова  НО. 

 

 



Члан 16. 

 За обављање административно-техничких послова СПРВ Град Нови Сад може да се 

организује посебна служба која ће послове обављати професионално, или на основу уговора о 

делу. Делокруг рада, број лица која ће обављати ове послове, њихову зараду и друга питања 

начина рада ове службе, одређују се посебном одлуком ИО. Председник ИО је по својој 

функцији  руководилац административно-техничке службе. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 17. 

 Измене и допуне овог Правилника доносе се на начин као што је и Правилник донет. 

 

Члан 18. 

 

За све што није регулисано овим правилником примењују се одредбе Статута СПРВ. 

Члан 19. 

Овај  правилник  ступа  на  снагу након  добијене  позитивне  оцене  Комисије  

за  статутарна  питања  и  жалбе ,  а  даном  добијања  потврде  ИО  СПРВ .  

 

 

 

 

У Новом Саду, 

 17. 03. 2014. године      Председавајући на седници ИО 

  Александар Требатицки, проф. 


