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СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ЕПС ОДС “ЕЛЕКТРОСРБИЈА” Краљево 
БРОЈ :27 

Датум 28.07.2016.године 

КРАЉЕВО 

 

Одбор Синдикалне организације ЕПС ОДС "Електросрбија" Краљево је на 

седници одржаној дана 28.07.2016. године, на основу члана 6. и члана 20. 

Статута Синдиката радника Електропривреде Србије и члана 22. Став 1.1 
Правила о организовању и начину рада Синдикалне организације ЕПС ОДС 

"Електросрбија" Краљево и указане потребе усвојио Правила о организовању, 

садржају и начину рада Синдикалне организације ЕПС ОДС  “Електросрбија” 

Краљево (у аљем тексту Синдикална организација): 

ПРАВИЛА 

О организовању, садржају и начину рада 

Синдикалне организације ЕПС ОДС "Електросрбија" Краљево 

 

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Ради остваривања и заштите својих економских, социјалних и других права, са 
циљем да слободно и демократски изразе, усагласе и остваре своје 

непосредне дугорочне и текуће интересе и потребе, чланови Синдиката 

радника "Електропривреде Србије", запослени на територији Републике Србије 

– запад у електропривредним делатностима  ЈП ЕПС Технички центар Краљево 

и ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд и у другим издвојеним или 

новооснованим предузећима пратећих делатности, образују Синдикалну 

организацију ЕПС ОДС  "Електросрбија " - Краљево. 

Члан 2. 

Синдикална организација има задатак да штити радне, социјалне, стручне и 

култрурне интересе својих чланова. Синдикална организација  признаје основна 
начела демократије, залаже се за изградњу социјално-правне државе и за 

даљу демократизацију привреде и државе. Синдикална организација се залаже 

за демократски основни поредак, као и основна демократска права. 

Члан 3. 

Назив Синдикалне организације за дистрибуцију ЈП ЕПС Технички центар 
Краљево и ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд је: Синдикална организација 
ЕПС ОДС  "Електросрбија" Краљево. Синдикална организација има својство 
правног лица и одговара за обавезе у оквиру средстава са којима располаже. 
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Седиште Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија” Краљево је у 
Краљеву ул. Димитрија Туцовића број 5. 

Синдикална организација има печат, који је округлог облика, пречника 3 цм са 

следећим текстом: Синдикална организација ЕПС ОДС „Електросрбија“ 

Краљево, Димитрија Туцовића 5. Текст печата је исписан кружно, ћирилицом. 

Ближе одредбе о врсти, садржају, облику, величини и броју печата, штамбиља 

и жига, као и одредбе о њиховом чувању и руковођењу доноси Одбор 

Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија" Краљево. 

Члан 4. 

Синдикална организација ЕПС ОДС "Електросрбија" Краљево је самостална и 
независна од утицаја политичких партија, установа и институција изван 
Синдикалне организације. 

 

 

2. ЧЛАНСТВО. 

Члан 5 . 

Чланство је добровољно. 

Чланови Синдикалне организације су: 

- сви запослени у ЈП ЕПС-у, ОДС-у и другим привредним друштвима чији 

је оснивач ЈП ЕПС а који обављају послове свог радног места из области 

дистрибуције електричне енергије, одржавања електроенергетских 

објеката и сродним делатностима. 

- сви запослени у чија су оснивачка права са ПД “Електросрбија” д.о.о. 

Краљево пренета на Владу РС или су приватизована. 

Функционери у странкама и политичким партијама, политички представници у 

државним органима, осим представника у локалној самоуправи, директори 

огранака и директори погона, не могу бити чланови органа Синдикалне 

организације  и чланови органа Синдикалних организација делова, од тренутка 

избора до краја мандата. 

Синдикална организација, својим садржајем рада, самосталним и независним 

деловањем на остваривању интереса и права радника, залагаће се да сви 

запослени добровољно буду чланови Синдикалне организације. 

Сви чланови Синдикалне организације су равноправни без обзира на расу, пол, 

националност, вероисповест и политичко уверење. 
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Члан 6. 

Чланство у Синдикату престаје: 

1) престанком својства запосленог у смислу члана 5. ових Правила, 

2) искључењем и 

3) иступањем. 

Члан 7 . 

О искључењу из чланства одлучује орган Синдикалне организације код кога је 

члан потписао приступницу о учлањењу. 

Члан се може искључити: 

1) ако грубо оштети интересе Синдикалне организације или чланова, 
2) ако је члан друге синдикалне организације, 
3) ако не поступа по одлукама и закључцима Синдикалне организације, 
4) ако утаји, проневери или украде имовину Синдикалне организације и 
5) ако неоправдано не плаћа чланарину. 

Пре доношења одлуке мора се затражити изјава члана који је искључен осим 
ако је искључен на основу члана 2. става 2. 

Против одлуке о искључењу члан може уложити жалбу Одбору Синдикалне 

организације преко органа који је донео првостепену одлуку, у року од 15 дана 

од дана достављања одлуке о искључењу. 

3.ОРГАНИЗОВАНОСТ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

Члан 8. 

Синдикална организација делује као јединствена интересна организација 
запослених. 

Ради непосреднијег и ширег укључивања чланства у активности Синдикалне 

организације, у њеном оквиру, формирају се јединствене синдикалне 

организације. 

Члан 9 . 

Синдикалну организацију ЕПС ОДС "Електросрбија" Краљево, чине јединствене 

Синдикалне организације делова чији су чланови запослени у ЈП ЕПС Технички 

центар Краљево и ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд на територији 
Републике Србије коју покривају огранци, одсеци и погони: 

1. Аранђеловац  

2. Ваљево 

3. Врњачка Бања 
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4. Јагодина 

5. Краљево 

6. Крушевац 

7. Лазаревац 

8. Лозница 

9. Нови Пазар 

10. Параћин 

11. Рашка 

12. Сјеница 

13. Трстеник 

14. Топола 

15. Ћуприја 

16. Чачак 

17. Шабац 

18. Ужице 

19. Управа - бивши РЦ Краљево 

20. "Електромонтажа " Краљево 

 

Синдикалне организације делова су дужне да спроводе одлуке Одбора 
Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево. 

Синдикалне организације делова могу имати својство правног лица. 

Члан 10. 

Синдикалне организације делова имају свој печат следећег облика и садржине: 

Текст исписан кружно, ћирилицом са следећим садржајем: 

Синдикална организација ЕПС ОДС “Електросрбија” Краљево  

Аранђеловац 

Ваљево 
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Врњачка Бања 

Јагодина 

Краљево 

Крушевац 

Лазаревац 

Лозница 

Нови Пазар 

Параћин 

Рашка 

Сјеница 

Трстеник 

Топола 

Ћуприја 

Чачак 

Шабац 

Ужице 

Управа Краљево 

                       "Електромонтажа " Краљево 

Начин употребе печата утврђују својом одлуком Одбори синдикалних 
организација делова. 

4. ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ И ДЕЛОКРУГ РАДА 

Члан 11. 

Синдикална организација има својство правног лица и носилац је права и 
обавеза у оквиру делокруга активности утврђених Статутом синдиката радника 
Електропривреде Србије и овим Правилима. 

Синдикална организација има текући рачун код једне или више пословних 

банака у граду Краљеву. 
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Члан 12. 

Синдикалне организације делова могу имати текуће рачуне код пословних 

банака у својим седиштима. 

Члан 13. 

Основни циљ Синдиката је ујединити чланове ради заштите материјалног и 

социјалног положаја и и побољшања радних и животних услова што се 

постиже: 

1) реалним вредновањем рада и  остваривањем већих зарада, 

2) предузимањем мера за побољшање радних услова и заштите на раду, 

3) остваривањем права на рад, 

4) израдом,закључивањем, потписивањем, спровођењем и примењивањем 

колективног уговора код послодавца, 

5) предузимањем мера у циљу економске и социјалне заштите, оснивањем  
синдикалне банке, касе узајамне помоћи и Фонда солидарности, 

6) пружањем правне заштите, 
7) организовањем мера благовременог и адекватног информисања, 
8) организовањем штрајка и учествовањем у његовој припрени и вођењу 

када методе сарадње и преговарања не дају очекиване резултате и када 
се настали спорови не могу решити редовним путем, 

9) преузимањем и располагањем, објеката за одмор и рекреацију који су 
изграђени из средстава заједничке потрошње, 

10) унапређењем рехабилитације и рекреације запослених, 
11) обезбеђењем објективног, благовременог и потпуног информисања. 
12) обезбеђивање имунитета својим члановима за време обављања 

функција у Синдикату и по истеку истих, 
13) сарадњом са другим синдикатима када за то постоји интерес Синдиката 

радника ЕПС-а. 
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5.ОРГАНИ И ТЕЛА  

Синдикалне организације ЕПС ОДС "ЕЛЕКТРОСРБИЈА" 
КРАЉЕВО 

Члан 14. 

Органи Синдикалне организације:  

1. Одбор, 
2. Извршни одбор 
3. Надзорни одбор 

ОДБОР  

Синдикалне организације 

Члан 15. 

Одбор Синдикалне организације сачињавају ЈП ЕПС Технички центар Краљево 
и ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд на територији Републике Србије коју 
покривају огранци, одсеци и погони: 

 

 Аранђеловац     1 (председник) 

Ваљево     2 (председник + 1 члан) 

Врњачка Бања    1  (председник) 

Јагодина     2 (председник + 1 члан) 

Краљево     2 (председник + 1 члан) 

Крушевац     2 (председник + 1 члан) 

Лазаревац     1 (председник) 

Лозница     2 (председник + 1 члан) 

Нови Пазар     1 (председник) 

Параћин     1 (председник) 

Рашка      1 (председник) 

Сјеница     1 (председник) 

Трстеник     1 (председник) 

Топола     1 (председник) 



 9 

Ћуприја     1 (председник) 

Чачак      2 (председник + 1 члан) 

Шабац      2 (председник + 1 члан) 

Ужице      3 (председник + 2 члана) 

Управа Краљево    1 (председник) 

"Електромонтажа " Краљево  1 (председник) 

Актив жена Синдикалне организације 1 (председница) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Укупно  30 

 

Члан 16. 

Редовни избори одржавају се у складу са Статутом Синдиката радника ЕПС-а, 
Изборним правилима Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ 
Краљево и Одлуком Главног одбора Синдиката радника ЕПС-а. 

 

Члан 17. 

Одлуку о расписивању јединствених избора доноси Главни одбор синдиката 
раника  ЕПС-а. Одбор Синдикалне организације је дужан да поштује рокове 
наведене у одлуци Главног одбора приликом доношења своје одлуке о 
расписивању избора. 

 

Одлука о расписивању избора садржи:  

- Дан одржавања избора, 
- Дан од када почињу тећи рокови за вршење изборних радњи, 
- Назначење да се избори врше за чланове Одбора Синдикалне 

организацијеи чланове Одбора Синдилних организација делова,  
- укупан број чланова у Одбору и број чланова Одбора Синдикалних 

организација делова, 
- састав Изборне комисије, њено седиште и њена овлашћења и дужности, 
- Број и састав бирачких одбора и њихово седиште, 
- начин кандидовања и утврђивање кандидата, 
- и друга питања од значаја за спровођење избора.  

Од дана расписивања избора до дана одржавања избора не може проћи мање 
од 30 дана и више од 120 дана. 
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Члан 18. 

Мандат чланова Одбора Синдикалне организације траје 5 година са 

могућношћу поновног избора. 

Члану Одбора Синдикалне организације мандат може да престане и пре истека 

времена на које је изабран и то оставком и опозивом. 

Члан 19.  

Избор новог члана Одбора врши се у складу са Изборним правилима 

Синдикалне организације (чл. 50 и чл. 51). 

Верификацију избора члана Одбора из претходног става врши Одбор 

Синдикалне оранизације ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево 

Члан 20. 

Права и дужности члана Одбора су: 

1) покретање питања за које сматра да о њима Одбор треба да се изјасни, 

2) иницирање расправа међу чланством у својој организацији о питањима о 
којима се води расправа у Одбору, 

3) изношење мишљења о свим питањима из рада Одбора, 

4) изражавање интереса чланства и Синдикалне организације и учествује у 

предлагању и усаглашавању ставова, 
5) да захтева благовремене и потпуне информације о садржини и 

спровођењу закључака, одлука и ставова, 
6) да заступа и тумачи ставове Одбора и да се ангажује на њиховом 

остваривању у Синдикалној организацији ЕПС ОДС „Електросрбија“ 
Краљево, 

7) да оцењује рад других чланова Одбора и Одбора у целини и покреће 
питања одговорности и 

8) да на седници Одбора издвоји своје мишљење и образложи га Одбору, 
али је дужан да спроводи донете одлуке. 

Члан 21. 

Када је члан Одбора спречен да присуствује седници, замениће га лице које је 
добило писану сагласност свог Одбора Синдикалне организације дела. 

Члан 22. 

Одбор Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево: 

1. Усваја Правила о организовању, садржају и  начину рада Синдикалне 

организације ЕПС ОДС "Електросрбија" Краљево на предлог Извршног 

одбора. 
2. Разматра, заузима ставове и доноси одлуке по питањима која су у 
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делокругу активности Синдикалне организације. 
3. Иницира и координира активности Синдикалних организација делова. 

4. Спроводи одлуке Главног одбора Синдиката радника Електропривреде 

Србије. 
5. Врши верификацију мандата чланова Одбора Синдикалне организације. 
6. Бира своје представнике и чланове у органе и тела Синдиката радника 

Електропривреде Србије и КООР СО ЕД Србије. 
7. Бира чланове Надзорног одбора Синдикалне организације. 
8. Доноси одлуку о расписивању јединствених избора за чланове органа и 

тела Синдикалне организације. 

9. Доноси одлуку о сарадњи са другим синдикатима, одлуку о удруживању 

и организовању у виши ниво са другим Синдикатима на територији 

Ребублике Србије, који су саставни део Синдиката радника ЕПС-а у 

складу са одлукама Главног одбора Синдиката радника ЕПС-а. 
10. Усваја финансијски извештај и извештај о раду за протеклу годину 

председника Синдикалнеорганизације. 
11. Доноси годишњи план рада и финансијски план Синдикалне 

организације. 
12. Доноси одлуке о депоновању потписа и располагању средствима. 
13. Доноси одлуку о проглашењу штрајка и координира активности око 

организовања штрајка на нивоу Синдикалне организације ЕПС ОДС 
„Електросрбија“ Краљево и Синдикалних организација делова. 

14. Доноси одлуке о организовању образовних, културних, спортских и 

других активности. 

15. Предузима мере ради адекватног и благовременог информисања 

чланства. 
16. Доноси одлуке у другом степену у случајевима искључења из чланства. 
17. Учествује у изради систематизације и одређивању броја извршиоца. 
18. Обавља и друге послове у интересу чланства. 

Члан 23. 

Oдбор Синдикалне организаије ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево ради и 

одучује на седнцама. 

Седници председава председник Синдикалне организације ЕПС ОДС 
„Електросрбија“ Краљево, а у случају његове одсутности седници председава 
један од подпредседника кога он овласти. 

Одбор Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево пуноважно 
ради и одлучује кад му присуствује најмање 2/3 чланова, а одлуке се доносе 
већином гласова присутних чланова Одбора Синдикалне организације ЕПС 
ОДС „Електросрбија“ Краљево. 

Одбор одлучује у форми одлука и закључака. 

Члан 24. 

Седнице Одбора Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево 

сазива председник Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ 

Краљево по потреби а најмање једном у три месеца. Одбор се обавезно сазива 

када то захтева најмање 2/3 чланова Одбора. 
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Члан 25. 

О раду седнице Одбора Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ 

Краљево води се записник. На наредној седници се усваја записник са 

претходне  седнице Одбора и председник Одбора подноси извештај о 

реализацији одлука са претходне седнице. 

Одбор  Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево може, 

према потреби, одржавати и проширене седнице. У зависности од 

проблематике која се разматра на проширене седнице позивају се 

представници синдикалних организација, чланови Главног одбора Синдиката 

ЕПС-а а могу се позвати и представници других организација и органа. 

На овим седницама ставове и одлуке доносе само чланови Одбора Синдикалне 

организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево. 

У циљу ефикасности и унапређивања рада Одбора Синдикалне организације 
ЕПС ОДС  „Електросрбија“ Краљево могу се формирати радне групе и 
организовати размене искустава из праксе путем саветовања, тематских 
расправа, семинара, округлих столова, консултативних састанака и слично. 

ИЗВРШНИ ОДБОР 

Члан 26. 

Извршни одбор одржава седнице по потреби, а најмање једанпут месечно. 

Извршни одбор Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево 
сачињавају: 

1) Председник Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ 

Краљево, 

2) Подпредседници Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ 

Краљево, 

3) Председници Синдикалних организација делова дефинисаних чланом 15 

ових правила.    

Члан 27. 

Извршни одбор Синдкане организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево: 

1. Припрема седнице Одбора Синдикалне организције ЕПС ОДС 
„Електросрбија“ Краљево 

2. Спроводи одлуке Одбора Синдикалне организације ЕПС ОДС 
„Електросрбија“ Краљево 

3. У случају хитности разматра, заузима ставове и доноси одлуке по 

питањима која су у делокругу активности Синдикалне организације ЕПС 

ОДС „Електросрбија“ Краљево. О заузетим ставовима и одлукама 

обавештава Одбор Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ 
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Краљево ради потврђивања. 

4. Иницира и координира активности Синдикалних организација делова. 

5. Доноси одлуке у складу са Планом рада и Планом обезбеђивања и 

располагања средствима Синдикалне организације ЕПС ОДС 

„Електросрбија“ Краљево 
6. По потреби формира Комисије, одређује председника Комисије, број 

чланова Комисије и делокруг рада Комисије на предлог Синдикалних 

организација делова, 
7. Обавља и друге послове које му повери Одбор Синдикалне организавије 

ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево. 

Члан 28. 

Ради ефикаснијег рада синдиката, у Синдикалне организације ЕПС ОДС 
„Електросрбија“ Краљево по потреби се формирају Комисије и одбори, које  се 
баве питањима: 

- радноправне заштите, 
- безбедности и заштити здравља запослених,  
- бави се одржавањем, функционисањем, коришћењем и организацијом 

рада објеката за Одмор и рекреацију, 
- сарадњом са другим синдикатима, 
- праћењем и применом Колективног уговора, 
- информисањем, 
- културе и спорта 
- превенције радне инвалидности (рехабилитација и рекреација) 

запослених  
- Фонд солидарности запослених – чланова синдиката. 

Чланове комисија бира Извршни одбор. 

НАДЗОРНИ ОДБОР 

Члан 29. 

Надзорни одбор Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево 
је орган који врши надзор над законитошћу и исправности материјално 
финансијског пословања Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ 
Краљево. 

Такође, врши контролу коришћења финансијских средстава  и укупне имовине 

Синдикалне оргаизације ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево и о томе, по 

потреби, а најмање једанпут годишње, информише Одбор Синдикалне 

организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево. 

Надзорни одбор прегледа годишње обрачуне и утврђује да ли су сачињени у, 

складу са прописима и одлукама Синдикалне организације ЕПС ОДС 

„Електросрбија“ Краљево.  

Надзорни одбор броји најмање 3 а највише 5 чланова, које бира Одбор 

Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево на предлог 

Извршног одбора Синдикане организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево. 

Члан Надзорног одбора не може обављати друге функције у Синдикату. 
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Надзорни одбор подноси извештај Одбору Синдикалне организације ЕПС ОДС 

„Електросрбија“ Краљево о резултатима надзора. 

 

ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

ЕПС ОДС „ЕЛЕКТРОСРБИЈА КРАЉЕВО“ 

Члан 30. 

Синдикална организација ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево представља и 
заступа председник Синдикане организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ 
Краљево. 

Председник Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево: 

1. сазива и председава седницама Одбора Синдикалне организације ЕПС 
ОДС „Електросрбија“ Краљево, 

2. сазива и председава седницама Извршног одбора Синдикалне 
организације ЕПС ОДС  „Електросрбија“ Краљево, 

3. спроводи одлуке Одбора и Извршног одбора Синдикалне организације  
ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево, 

4. доноси решења за службена путовања у земљи и иностранству, 
5. издаје путни налог за службено путовање у земљи и иностранству и 

одобрава трошкове службеног пута за председника и подпредседнике 
Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево, и по 
потреби за остале чланове Одбора и стручних служби запослених у 
Синдикалној организацији. 

6. Обавља и друге послове за које га овласти Одбор Синдикалне 
организације ЕПС ОДС  „Електросрбија“ Краљево и Извршни одбор 
Синдикалне организације ЕПС ОДС  „Електросрбија“ Краљево, а у 
складу са Статутом Синдиката радника ЕПС-а и овим Правилима о раду. 

Председник је по функцији члан Извршног одбора Синдиката радника ЕПС-а и 
Председништва КООР-а дистрибутера Србије. 

Председник Синдикалне организације, за време мандата не обавља послове 
свог радног места. 

За време мандата зарада председника се обрачунава на начин како је 
одређено чланом 86. Посебног Колективног уговору за Електропривреду 
Србије. 

Мандат председника Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ 
Краљево траје 5 године са могућношћу поновног избора. 

Члан 31. 

Подпредседници обављју следеће послове: 

- помажу председнику у спровођењу свих активности, 
- одговорају за међусобну комуникацију Синдикалних организација делова 
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и за њихово информисање, 
- замењују председника у случају његове одсутности, 

Подпредседници обављају и друге послове које им наложи председник у оквиру 
своје надлежности. 

Подпредседници за време мандата не обављу послове свог радног места. 

За време мандата зарада подпредседника обрачунава на начин како је 
одређено чланом 86. у Посебног Колективног уговору за Електропривреду 
Србије. 

Мандат подпредседника Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ 
Краљево траје 5 године са могућношћу поновног избора. 

Члан 32. 

Мандат председника Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ 
Краљево и подпредседника Синдикалне организације ЕПС ОДС 
„Електросрбија“ Краљево може престати у случају:  

1) неопозивом оставком, 
2) престанком чланства у Синдикату радника Електропривреде Србије, 
3) у другим случајевима када објективно није у могућности да обавља 

функцију. 

Члан 33. 

Председник и подпредседници Синдикалне организације ЕПС ОДС 

„Електросрбија“ Краљево не могу бити из исте Синдикалне организације дела. 

Члан 34. 

Уколико Синдикална организација ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево образује 

стручну службу са запосленим лицима ван изборног састава, том стручном 

службом руководи председник Синдикалне организације ЕПС ОДС 

„Електросрбија“ Краљево.  

На предлог председника Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ 

Краљево Одбор Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево 

доноси одлуку о начину и висини финансирања стручних служби које раде за 

потребе Синдикалне организације ЕПС ОДС  „Електросрбија“ Краљево.  

На предлог председника Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ 

Краљево Одбор Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево 

доноси одлуку за исплату новчане надокнаде лицима из изборног састава ради 

повећаног обима посла и посебног ангажовања. Висину накнаде утврђује и 

доноси Одбор Синдикалне организације ЕПС ОДС  „Електросрбија“ Краљево.  

Члан 35. 

Прву седницу Одбора Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ 
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Краљево у новом сазиву, сазива председник Синдикалне организације старог 

сазива, или, до избора председника Одбора, седницу Одбора сазива и њоме 

председава најстарији члан Одбора. 

Члан 36. 

Мандат чланова Одбора, Извршног одбора и Надзорног одбора је 5 година са 

могућношћу поновног избора. 

Мандат напред наведеним члановима престаје у случају: 

1) истека мандата, 

2) неопозивом оставком, 

3) престанком чланства у Синдикату радника Електропривреде Србије, 

4) да буду опозвани. 

Опозив се врши у складу са Изборним правилима Синдикалне организације 

ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево.  

Одбор доноси Пословник о свом раду. 

 

6. СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ДЕЛА 

Члан 37. 

Синдикална организација дела остварује активност у оквиру улоге и задатака 
синдиката, заузима ставове по питањима из рада Одбора Синдикалне 

организације ЕПС ОДС  „Електросрбија“ Краљево и спроводи његове ставове и 

одлуке и ангажује се на решавању специфичних интереса Чланства 

Синдикалне организације дела. 

Синдикална организација дела, нарочито се ангажује у свом раду на 

остваривању основних циљева Синдиката из члана 13. ових Правила. 

Члан 38. 

Органи Синдикалне организације дела су: 

1) Синдикални збор дела, који сачињавају сви чланови Синдиката. 
2) Синдикални одбор који се састоји од најмање 5 члана  који је и извршни 

орган Збора синдикалне организације дела. 

Синдикални збор дела сазива се на: 

1) захтев председника Синдикалне организације дела. 
2) на захтев најмање 45% свих чланова Синдикалне организације дела. 
3) на захтев Одбора или Извршног одбора Синдикалне организације ЕПС 

ОДС „Електросрбија“ Краљево. 
 

Члан 39. 
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Начин избора председника, подпредседника и чланова одбора Синдикалне 

организације дела одређује се Изборним правилима Синдикалне организације 

ЕПС ОДС  “Електросрбија” Краљево. 

Одбор Синдикалне организације дела сачињавају: 

- председник, 

- подпредседник, 

- председница актива жена, 

-  представници организационих јединица  

Мандат председника, подпредседника и осталих чланова одбора траје 5 година 
са могућношћу поновног избора. 

Мандат председника и подпредседника може престати у случају:  

1) истеком мандата, 
2) неопозивом оставком, 
3) престанком чланства у Синдикату радника Електропривреде Србије, 
4) у случајевима када објективно нису у могућности да обављају 

функцију. 
5) и у другим случајевима а у складу са Изборним правилима 

Синдикалне организације ЕПС ОДС “Електросрбија” Краљево. 

Члан 40. 

Синдикални одбор дела обавља следеће послове: 

1) Даје мишљење у дисциплинским поступцима, 
2) Спроводи одлуке Одбора Синдикалне организације ЕПС ОДС 

„Електросрбија“ Краљево, 
3) Обавља све друге послове у циљу успешног остваривања функције. 

7. САДРЖАЈ РАДА СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 ЕПС ОДС „ЕЛЕКТРОСРБИЈА“ КРАЉЕВО 

Члан 41. 

Пре усвајања општих аката за друштво са којима се уређује расподела 
средстава за зараде, решавање стамбених потреба запослених и права и 
обавеза запослених поводом рада и из радног односа, Синдикална 
организација  ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево залагаће се да се по 
њиховим нацртима спроведе јавна дискусија и активно ће у њима учествовати. 

Уколико орган управљања не организује јавну дискусију, Синдикална 

организација ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево, пре заузимања својих 

ставова, сама ће спровести јавну дискусију по изнетим и другим питањима. 

Члан 42. 

Ради реализације интереса чланства и остваривања права запослених из 

радног односа, права, запослених по основу заштите на раду, као и других 
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права запослених, Синдикална организација ЕПС ОДС „Електросрбија“ 

Краљево непосредно сарађује са органима управљања предузећа, њиховим 

извршним органима и пословодним органима, подноси им захтеве и предлоге 

за разматрање или другачије уређивање појединих питања од интереса за 

запослене. 

 

Члан 43. 

За остваривање својих ставова који се односе на економски и социјални положај 

запослених, Синдикална организација ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево, 

користи сва легална и дозвољена средства синдикалне борбе (сарадња, 

информисање, преговарање, критика, притисак, оспоравање, контра предлози, 

протестни скупови ). 

Када су интереси чланства угрожени, а када друге методе нису дале очекиване 

резултате, Синдикална организација ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево 

организује штрајк радника, у складу са Законом и прописима о штрајку. 

Одбор Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево је дужан 

да предузме све потребне мере за отклањање разлога за штрајк, а ако у томе 

не успе доноси одлуку о ступању у штрајк. 

Пре доношења одлуке о ступању у штрајк, може се затражити писмено 

изјашњавање чланства о овом питању. 

 

 

Члан 44. 

Чланови Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево који се 

не одазову захтеву за обуставу рада или почну  да раде пре окончања штрајка 

искључују се из чланства у Синдикату. 

Члан 45. 

Одбор Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево пре 
заузимања ставова по важнијим питањима консултује се са Синдикалним 
организацијама делова. 

Усвојени ставови и одлуке обавезни су за Синдикалне организације делова и 

целокупно чланство. 

 

Члан 46. 

Синдикална организација ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево, односно њени 
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органи, дужна је да размотри свако питање из свог делокруга рада када то 

захтева синдикална организација дела, о њему заузме став и обавести 

организацију. 

Синдикална организација ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево може захтевати 

да синдикалне оргнизације делова размотре одређена питања и о њима заузму 

став . 

8. САРАДЊА СА ДРУГИМ СИНДИКАТИМА 

Члан 47. 

Синдикална организација ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево, у домену својих 

надлежности и овлашћења, оствариваће сарадњу са другим синдикалним 

организацијама у оквиру Синдиката радника Електропривреде Србије, као и 

међународну сарадњу са другим синдикатима и њиховим асоцијацијама, 

изражавајући солидарност Међународном синдикалном покрету. 

Синдикална организација ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево посебно ће 

посветити пажњу заштити права жена, чланица Синдиката, и помагати им да се 

активније укључе у синдикалну активност. 

Члан 48. 

Синдикална организација ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево неговаће и 

развијати посебно сарадњу са синдикатима из исте електродистрибутивне 

делатности, укључивањем у Координациони одбор за дистрибуцију електричне 

енергије. Одбор Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево 

бира своје чланове на изборној листи у Координациони одбор. 

 

 

 

9.ФИНАНСИРАЊЕ  АКТИВНОСТИ  СИНДИКАТА  И 
ФИНАНСИЈСКО  ПОСЛОВАЊЕ 

Члан 49. 

Синдикална организација ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево финансира своју 
активност из: 

1) чланарине, 

2) прихода из имовине, 

3) накнаде за вршење услуга трећим лицима, 

4) из прилога, поклона и других извора, 

5) по Посебном Колективном уговору за Електропривреду Србије 



 20 

Члан 50. 

Чланарина у синдикату је јединствена у износу  1 % од зараде. 

Расподела чланарине из претходног става се врши  по следећем принципу: 

1. Синдикалној организацији дела                           85%  

2. Синдикалној организацији ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево 15% 

Уплата синдикалне чланарине Синдикату радника Електропривреде Србије 
вршиће се са рачуна Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ 
Краљево на основу Статута Синдиката радника Електропривреде Србије и 
одлуке Главног одбора Синдиката радника Електропривреде Србије. 

Члан 51. 

Синдикална организација ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево може донети 
одлуку да чланарина износи и више, али не више од 2% од зараде. 

Члан 52.  

Финансијско пословање Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ 

Краљево утврђује се на основу прихода и расхода Синдикалне организације  

ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево, а по врстама, распоређивању и намени у 

складу са циљевима и задацима. 

Финансијски план Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево 

садржи очекиване приходе и расходе у раду Синдикалне организације ЕПС 

ОДС „Електросрбија“ Краљево у календарској години, а доноси га Одбор 

Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево најкасније до 

31.03. текуће године за ту годину. 

У року из претходног става Одбор Синдикалне организације ЕПС ОДС 

„Електросрбија“ Краљево усваја Извештај о раду Синдикалне организације ЕПС 

ОДС „Електросрбија“ Краљево и остваривања финансијског плана за протеклу 

годину. 

 

10. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 53. 

Правила Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево усваја 

Одбор Синдикане организације ЕПС ОДС  „Електросрбија“ Краљево. 

Члан 54. 

Измене и допуне ових Правила усвајају се по поступку и на начин који је важио 
за њихово доношење. 

Иницијативу за измене и допуне може дати: 
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1. Одбор Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево, 
2. Извршни одбор Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ 

Краљево, 

Члан 55. 

Тумачење одредби Правила даје Одбор Синдикалне организације ЕПС ОДС 
„Електросрбија“ Краљево. 

 

Члан 56. 

Даном ступања на снагу ових правила престају да важе правила од 24.12.2015. 
године. 

Члан 57. 

Ова Правила ступају на снагу наредног дана од дана усвајања. 

 

                                                       Председник Синдикалне организације  

                                                         ЕПС ОДС “Електросрбија” Краљево 

Бранко Томић 
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