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ПРАВИЛА О РАДУ  
 

Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања  Србије 
 
 

I    Опште одредбе 
 

Члан 1. 
Правилима о раду Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије (у даљем тексту Правила), 

уређује се организованост, садржај и метод рада Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања  Србије (у 
даљем тексту Одбор). 
 

Члан 2. 
Одбор делује на основу Статута и Програма рада Синдиката образовања Србије и ових Правила. 

 
 
II     Формирање, садржај и метод рада Одбора 
 

Члан 3. 
Одбор чине председници односно представници синдикалних организација Синдиката образовања Србије 

формираних на територији Јабланичког округа.  
 

Члан 4. 
Одбор има следеће органе, радна тела и представнике: 

- Председништво; 

- председника Одбора; 

- представнике у органима Савеза самосталних синдиката за више општина – Лесковац; 

- представнике у вишим органима Синдиката образовања Србије; 
 

Члан 5. 
Одбор има следеће надлежности: 

 

- усваја Правила о раду Одбора; 

- бира и опозива Председништво Одбора; 

- бира и опозива председника Одбора; 

- разрешава чланове  Одбора у случајевима предвиђеним овим Правилима, Статутом и другим актима 
Синдиката образовања Србије; 

- усваја годишње и мандатне Програме рада Одбора у складу са актима Синдиката образовања Србије 
и Савеза самосталних синдиката за више општина - Лесковац; 

- прати и разматра материјални и социјални положај чланства; 

- покреће иницијативе и даје предлоге које упућује послодавцима, оснивачима, надлежним 
институцијама преко Председништва и виших органа Синдиката образовања Србије као и према 
надлежним институцијама и органима локалне самоуправе самостално и преко територијалних 
органа, поштујући локални интерес чланства; 

- реализује ставове, одлуке и закључке Председништва и Републичког одбора Синдиката образовања 
Србије; 

- доноси одлуку о замени чланова Председништва Одбора у складу са овим Правилима. 
 

Члан 6. 
Председништво Одбора (у даљем тексту Председништво) је извршни орган Одбора а чине  га 

председници, односно представници синдикалних организација, чланови Одбора, чије се синдикалне 
организације посебно истичу у свом раду и деловању, имајући у виду и број чланова, пропорционалност и 
заступљеност по Општинама. 

 
Члан 7. 

Председништво има следеће надлежности: 
 

- предлаже Правила о раду Одбора; 

- усваја Пословник о свом раду; 

- бира представнике  Одбора у вишим органима Синдиката образовања Србије и у органима Савеза 
самосталних синдиката за више општина – Лесковац;   
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- прати  и координира изборе у синдикалним организацијама; 

- координира рад и пружа помоћ у раду синдикалним организацијама са своје територије; 

- заступа интересе чланства пред органима локалне самоуправе, републичким органима на територији 
и пред вишим органима Синдиката образовања Србије; 

- предлаже ставове и захтеве чланства у органима Савеза самосталних синдиката свих територијалних 
нивоа организовања и учествује у дефинисању заједничких ставова; 

- врши верификацију новоизабраних председника синдикалних организација и чланова органа истих; 

- иницира и реализује акције у интересу чланства; 

- стара се о јавности информација које су важне и у интересу чланства; 

- доноси одлуке, ставове и закључке у интересу чланства; 

- целокупним својим деловањем наступа у име Одбора. 
 

Члан 8. 
Председништво има 19 чланова и чине га председници, односно представници синдикалних организација, 

и то: са територије Града Лесковца  11 школа и једне предшколске установе,  са територије општине Бојник једне 
школе, са територије општине Медвеђа  једне  школе,  са територије општине Власотинце две школе, са 
територије општине Лебане две школе  и са територије општине Црна Трава једне школе.    

Члан 9. 
Мандат чланова Председништва и Одбора траје пет година, са могућношћу реизбора. 
 

Члан 10. 
Одбор може једном годишње извршити замену највише једног члана Председништва ако се тим чином не 

ремети пропорционалност и заступљеност по Општинама а објективно се може утврдити да синдикална 
организација чији  члан улази у Председништво има боље резултате рада и деловања у односу на синдикалну 
организацију чији члан напушта Председништво. 

Предлог за замену члана Председништва подноси се  у писаној форми са образложењем, потписан од 
стране  најмање десет чланова Одбора. 

Одлуку о замени доноси Одбор.  
Члан 11. 

Радом  Председништва  руководи председник Одбора (у даљем тексту председник) који се бира из редова 
чланова Председништва на период од пет година са могућношћу реизбора. 

На предлог председника Председништво именује: 

- потпредседника за организационе послове; 

- потпредседника за правна питања и односе са јавношћу; 

- потпредседника за спорт и рекреацију; 

- секретара; 

- техничког секретара; 

- координаторе. 
Мандат потпредседника и секретара, техничког секретара и координатора траје до истека мандатног 

периода. 
 

Члан 12. 
Дужности потпредседника за организационе послове су: 

- да координира рад са синдикалним организацијама на територији округа из свог домена;  

- да информише Председништво о општим проблемима чланства; 

- да иницира и организује акције од посебног значаја за чланство;  

- да формира радна тела која ће реализовати конкретне акције и стара се да њихово деловање буде у 
складу са посебним Правилником. 

 
Члан 13. 

Дужности потпредседника за правна питања и односе са јавношћу су: 

- да координира рад са синдикалним организацијама на територији округа из свог домена;  

- да извештава Председништво о проблемима чланства у домену законодавства; 

- да информише синдикалне организације путем интернета, штампаног матерјала и др.; 

- да обезбеди јавност у раду Председништва и Одбора; 

- да иницира и организује акције од посебног значаја за чланство у домену боље информисаности;  

- да формира радна тела која ће реализовати конкретне акције и стара се да њихово деловање буде у 
складу са посебним Правилником; 

- да учествује у писању општих аката. 
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Члан 14. 
Дужности потпредседника за спорт и рекреацију су: 

- да координира рад са синдикалним организацијама на територији округа из свог домена;  

- да иницира и организује акције од посебног значаја за чланство у домену спорта, туризма и 
рекреације;  

- да формира радна тела која ће реализовати конкретне акције и стара се да њихово деловање буде у 
складу са посебним Правилником. 

 
Члан 15. 

Дужности секретара и техничког секретара су: 

- да координира рад са синдикалним организацијама на територији округа;  

- да чува и архивира документацију Одбора; 

- да координира рад са стручном службом Савеза самосталних синдиката за више општина- Лесковац; 

- води и ажурира базу чланства;  

- обавља друге послове по овлашћењу председника. 
 

Члан 16. 
Дужности координатора су да у својим општинама обезбеде реализацију свих активности Председништва 

у складу са програмом рада и другим одлукама. 
Председник може у току мандата Председништву предложити измену потпредседника и секретара, 

техничког секретара и координатора уз образложење. 
 

Члан 17. 
Представнике Одбора у органима и телима  Савеза самосталних синдиката за више општина – Лесковац 

бира Председништво из својих редова, у складу са одлукама о структури органа и тела Савеза самосталних 
синдиката за више општина – Лесковац. 

 
Члан 18. 

Представнике Одбора у вишим органима и телима Синдиката образовања Србије бира Председништво из 
својих редова, у складу са одлукама Синдиката  образовања Србије. 

 
 
 

Члан 19. 
Седнице Председништва и седнице Одбора сазива председник по потреби. 
Седницу Председништва председник мора заказати на писани захтев 1/3 чланова Председништва.  У 

случају спречености  седницу води секретар или члан Председништва кога одреди председник. 
                                                                               

Члан 20. 
Одбор и Председништво могу одржавати и проширене седнице.  
Зависно од питања која се разматрају  седнице се могу одржати уз присуство  чланова Одбора,  

председника или представника Синдиката образовања Србије и Савеза самосталних синдиката свих облика 
територијалног организовања, представника локалне самоуправе и државних институција и установа са 
територије округа. 

На проширеним седницама заузимају ставове и доносе одлуке само чланови Одбора односно 
Председништва. 

 
Члан 21. 

Сваки члан Одбора има права и обавезе да : 
 

- информише синдикалну организацију која га је бирала о свом раду, раду Одбора и раду виших органа 
Синдиката образовања Србије и Савеза самосталних синдиката; 

- покреће питања за која сматра да о њима треба да се изјасни Одбор; 

- покреће питања и изражава интересе и ставове синдикалне организације чији је представник; 

- усаглашава их са осталим члановима и учествује у формулисању јединственог става Одбора; 

- износи мишљења о свим ставовима и питањима из рада Одбора, виших органа Синдиката 
образовања Србије и Савеза самосталних синдиката; 

- захтева информације о остваривању закључака, ставова и одлука Одбора и виших органа Синдиката 
образовања Србије. 

 
Члан 22. 

Одбор пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке се доносе ако се 
за њу изјасни више од половине присутних чланова. 
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Члан 23. 

Председништво пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке се 
доносе ако се за њу изјасни више од половине присутних чланова. 
 
 
 

Члан 24. 
Председник : 

 

- представља и заступа Одбор; 

- сазива и председава седницама Одбора; 

- сазива и председава седницама Председништва; 

- одговоран је за реализацију Програмских задатака, планова рада, закључака, ставова и одлука 
Председништва и Одбора; 

- одговоран је за реализацију ставова, закључака и одлука Републичког одбора Синдиката образовања 
Србије и Савеза самосталних синдиката Србије; 

- остварује сталну сарадњу и договоре са органима и председницима Републичког одбора Синдиката 
образовања Србије и Савеза самосталних синдиката Србије; 

- сарађује са синдикалним организацијама и дужан је да предочи Одбору и Председништву све 
предлоге синдикалних организација; 

- организује благовремено информисање јавности и чланства о свим одлукама Одбора и 
Председништва; 

- за свој рад одговара  Одбору. 
 

Члан 25. 
Председник има право на месечну новчану надокнаду за свој рад само по посебној одлуци виших органа 

Синдиката образовања Србије. 
 
 
 
III  Изборни принципи 

Члан 26. 
Избори се спроводе у складу са Статутом Синдиката образовања Србије, Статутом Савеза самосталних 

синдиката Србије и овим Правилима. 
 
 
IV  Остале одредбе 
 

Члан 27. 
Стручне, административно-техничке и друге послове за Одбор обавља стручна служба Савеза 

самосталних синдиката за више општина - Лесковац. 
 

Члан 28. 
Одбор за оверу својих докумената користи печет Савеза самосталних синдиката за више општина – 

Лесковац. 
Члан 29. 

                Финансирање долазака чланова Одбора на седнице пада на терет Савеза самосталних синдиката за 
више општина – Лесковац као и сви трошкови рада Одбора. 
 

Члан 30. 
Ова Правила ступају на снагу даном усвајања на седници Одбора. Усвајањем ових Правила престају да 

важе Правила од 22.12.2010. године (у даљем тексту стара Правила).  
Представници синдикалних организација наведених у ставу 2 члана 2. старих Правила чине прво 

Председништво.  
Члан 31. 

Тумачење ових Правила даје Председништво. 
 
 
 
У Лесковцу,  3. октобар 2011. године 
 

Председник Одбора 
 Александар Ничић 

 


