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I    ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
                                          

Члан 1. 
 

1. Секција жена Регоналног центра за Јабланички округ Синдиката  
образовања Србије (у даљем тексту: Секција жена) је добровољна интересна 
организација запослених жена у образовним институцијама. 

2. Секција жена делује независно од послодавца и њихових удружења, 
државних органа, политичких партија и других организација. 

3. Секција жена се организује и делује при Регионалном центу за 
Јабланички округ Синдикату образовања Србије. 

4. Секцију жена чине добровољно учлањене жене које су запослене у 
јавним и другим установама предшколског, основног, средњег и специјалног 
образовања и васпитања, ученичког и студентског стандарда и високог 
образовања, а сагласно исказаном интересу активно партиципирају у другим 
женским интересним организацијама. 

5. Секција жена на принципима равноправности, узајамности и 
солидарности сарађује са другим организацијама у земљи и иностранству, као 
и са међународним организацијама у складу са својим програмским 
опредељењима. 
   6. Секција жена сарађује са одговарајућим организацијама жена 
међународног синдикалног покрета и доприноси развоју и унапређивању 
међународне синдикалне сарадње жена. 

 7. Секција жена се бори за остваривање, заштиту и унапређење 
друштвених, економских, социјалних, образовних и културних интереса 
запослених жена као чланова синдиката. 
  8. Секција жена размењује искуства са организацијама жена Европе и 
света ради јачања заједништва међу женама, осигурања мира, просперитета, 
демократског развоја и слободног деловања жена. 

9. Секција жена свој рад и деловање заснива на властитом програму. 
10. Рад Секције жена је јаван. 
11. Седиште Секција жена је у Лесковцу. 
12. Секција жена се конституише у оквиру Регоналног центра за 

Јабланички округ Синдиката образовања Србије.  
                                 

 
II   ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ СЕКЦИЈЕ ЖЕНА 

                                             
Члан 2. 

 
1. Секција жена својим радом и деловањем настоји да својим чланицама 

обезбеди: 
- повољнији друштвено - економски положај;  
- загарантовану радно - правну заштиту и материјално - социјалну 

сигурност; 
- запошљавање жена и остваривање већих права жена из рада и по 

основу рада; 
- боље радне услове и заштиту здравља жена; 
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- остваривање партиципације у управљању и одлучивању жена у 
институцијама; 

- развијање стваралачких способности жена, виши ниво образовања, 
информисања и културе жена. 

 
 

III    ЧЛАНСТВО – ПРАВА  И  ОБАВЕЗЕ 
                                                       

Члан 3. 
 

1.Чланство у Секцији жена је добровољно. 
Жена се у организацију учлањује без обзира на политичко и верско 
опредељење, националну и социјалну припадност, занимање и струку. 

2.Чланом Секције жена постаје се прихватањем Програма и Статута 
Синдиката образовања Србије, потписивањем приступнице Секцији зена 
Регионалног центра за Јабланички округ Синдиката образовања Србије. 

Приликом учлањивања добија чланску карту којом доказује своје чланство. 
Чланска карта је власништво Секције жена. Чланска карта није преносиво 

право и користи се уз личну карту. 
       3.Секција жена води прецизну евиденцију о женама чланицама Секције. 
    4.Секција жена  у складу са Статутом и Програмом рада подстиче и 
укључује што већи број жена у синдикални рад и специфичне синдикалне 
активности, како би пропорционално учествовале и одлучивале у органима и 
телима Синдиката. 

   
                             

IV   ОРГАНИ СЕКЦИЈЕ 
 
Одбор Секције жена  

Члан 4. 
 
           Одбор Секције жена чини по једна представница сваке Синдикалне 
организације из састава Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања 
Србије која је делегирана од стране те Синдикалне организације. 

Одбор Секције жена усваја једногодишње програме рада и извештаје о 
раду. 

Одбором Секције жена председава председница. 
Одбор секције жена  из својих редова бира председницу Секције жена. 
Одбор секције жена  одлучује већином гласова присутних чланица. 

 
Председништво Секције жена 

Члан 5. 
 

Председништво секције жена броји 7 чланица и то:  
- две чланице са територије града Лесковца  
- по једна чланица са територија Општина: Власотинце, Медвеђа, 

Црна трава, Лебане и Бојник. 
           Председништво Секције жена одлучује већином гласова присутних 
чланица. 
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Председница 
Члан 6. 

 
Председница представља и заступа Секцију жена. Она уједно сазива 

седнице тела Секције жена и њима председава. У одсуству председнице 
замењује је чланица председништва коју именује председница. 

 
                       V   ФИНАНСИРАЊЕ СЕКЦИЈЕ 
 

Члан 7. 
 
Редовне активности Секције жена финансирају се из буџета Регионалног 

центра за Јабланички округ   Синдиката образовања Србије  и одобрених 
пројеката.  

Финансирање других активности које није могуће планирати унапред у 
претходној години, посебно се договара са Председништвом Регионалног 
центра за Јабланички округ Синдиката образовања Србије. 

За квалитетан рад Секције жена формирају се комисије. 
Број и називе комисија одредиће Председништво Секције жена. 
 
 
                       VI    ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 8. 
 
Ова правила ступају на снагу даном усвајања на седници Одбора 

Секције жена, Регионалног центра за Јабланички округ Синдиката образовања 
Србије. 

Измене и допуне ових правила врше се по поступку којим су и донесена, 
уз сагласност Председништва Одбора Јабланичког округа Синдиката 
образовања Србије. 

 
 
 
 

     председница, 

Ајша Баба-Алић 
 
 
 
 
 
 
 У Лесковцу, 14. децембра 2012. године                 


