
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
    СИНДИКАТ РАДНИКА СТУП “ВРШАЦ” 

 
С Т А Т У Т 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У Вршцу, 28.05. 2018. године 
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У складу са Уставом и законима Републике Србије, на седници иницијативног Одбора            

одржаној 28.05.2018. године у Вршцу, донета је одлука о оснивању новог синдиката            
СИНДИКАТ РАДНИКА СТУП “ВРШАЦ” код послодавца САОБРАЋАЈНО,ТУРИСТИЧКО И        
УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ВРШАЦ” А.Д. и у складу са тим усвојен Статут синдиката:  

 
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Одлуком иницијативног Одбора оснива се SINDIKAT RADNIKA STUP “VRŠAC” (у          

даљем тексту – Синдикат). Синдикат је организован код послодавца         
САОБРАЋАЈНО,ТУРИСТИЧКО И УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ВРШАЦ”А.Д. и обухвата све        
заинтересиване запослене раднике, који у начелима и раду овог синдиката виде свој            
интерес да буду његови чланови. 

 
Члан 2. 

Седиште Синдиката је у  Вршцу ,у улици Степе Степановића 9. 
 

Члан 3. 
Синдикат је добровољна, аутономна интересна организација запослених у предузећу         

организована ради заштите интереса запослених чланова синдиката.  
Синдикат је самосталан и остварује улогу кроз равноправне и партнерске односе са            

пословодним и другим органима користећи методе и средства синдикалног деловања и           
борбе: јавног изношења мишљења, сарадње и преговарања, оспоравања, критика и          
тражења оставки, организовања протестних скупова и штрајка и покретања судских спорова. 

Овим Статутом ближе се уређују задаци, циљеви, организација и начин рада           
Синдиката. 

 
II. ЗАДАЦИ И ЦИЉЕВИ СИНДИКАТА 

Члан 4. 
 
Задаци и циљеви синдиката су: 
(1) Основни задатак Синдиката је заштита економских, социјалних и културних         

интереса и права чланова и других запослених, путем солидарних акција, свим дозвољеним            
синдикалним средствима и начинима борбе, као и другим демократским средствима. 

(2) Заштита права заспослених која се првенствено остварују колективним        
преговарањем и склапањем колективног уговора код послодавца. 

(3) Синдикат је независтан и самосталан у односу према државним органима,          
установама, послодавцима, верским заједницама и политичким странкама. 

(4) Синдикат гарантује равноправност својим члановима без обзира на њихову         
расну, полну, националну, верску, страначку или другу припадност. 
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(5) Синдикат се залаже за ширење солидарности међу члановима и запосленима          
уопште,  демократизацију друштва и изградњу државе социјалне правде. 

(6) Задатак сваког члана синдиката је да свим дозвољеним законским средствима,          
укључујући и штрајк, солидарно брани своја и  права других  радника. 

 
Члан 5. 

Задаци и циљеви утврђени овим Статутом остварују се: 
• обезбеђењем примерених зарада и услова рада кроз колективно преговарање         

са послодавцем и склапање колективног уговора; 
• сарадњом са свим Синдикатима у земљи и иностранству, као и удруживањем           

са Синдикатима или удружењима истих или сродних интереса и циљева; 
• учествовањем запослених у управљању у предузећу учествовањем у        

формираним комисијама, саветима и другим органима предузећа, као и подношењем          
предлога послодавцима, државним органима и другим институцијама у којима се одлучује о            
правима запослених; 

• обезбеђењем услова за слободу синдикалног деловања, нарочито у слуцају         
самовољног прекида рада од стране послодавца или непоштовања међународно         
потписаних конвенција; 

• побољшањем превентивног деловања и унапређивањем здравствене заштите       
запослених; 

• побољшањем мера сигурности на раду у циљу боље заштите запослених; 
• синдикалним образовањем повереника и чланова Синдиката; 
• пружањем правних савета из области радног, социјалног, пензионог, стамбеног,         

здравственог, управног и финансијског законодавства; 
• заштитом чланова за време рада, штрајка и у случају прогона због синдикалног            

деловања.  
• наменским трошењем средстава Синдиката; 
• остваривањем других интереса чланова, изражених одлукама органа       

Синдиката; 
  

III. НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА, УЧЛАЊЕЊЕ , ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА , ИСКЉУЧЕЊЕ И 
ИСТУПАЊЕ ИЗ СИНДИКАТА 

Члан 6. 
 

Синдикат је организован код послодавца САОБРАЋАЈНО,ТУРИСТИЧКО И УСЛУЖНО        
ПРЕДУЗЕЋЕ “ВРШАЦ”А.Д. из Вршца, према организационој структури послодавца,        
поштујући принцип пропорционалне заступљености чланова синдиката по организационим        
деловима предузећа у органима синдиката.  

 
Члан 7. 

Члан сидниката може постати сваки заинтересовани запослени, у складу са Чланом 1.            
Статута, личним потписивањем приступнице и датом сагласношћу за обрачун и уплату           

3 
 



месечне чланарине на рачун Синдиката, а на основу одлуке Извршног одбора о његовом             
пријему.  

Изузетно од претходног става, члан синдиката не може бити запослени који припада            
топ менаџменту.  

Потписивањем приступнице члан синдиката прихвата сва права и обавезе         
дефинисане овим Статутом и обавезује се на поштовање одлука органа Синдиката. 

 
 

Члан 8. 
Чланство престаје: 
• искључењем, 
• иступањем, 
• преласком у други синдикат, 
• смрћу, 
• пензионисањем. 
Престанком чланства престају сва права и захтеви бившег члана према Синдикату и            

имовини Синдиката. Чланарина се обрачунава запосленом и уплаћује на рачун Синдиката           
до престанка чланства. Повраћај чланарине или дела чланарине бившем члану, по           
престанку чланства у Синдикату, није могућ. 

 
Члан 9. 

Члан Синдиката се може искључити из чланства због неплаћања чланарине и теже            
повреде овог Статута, којом се наноси значајна штета Синдикату. 

Штету интересима Синдиката нарочито наноси онај ко не поштује одлуке и закључке            
органа Синдиката, ко изврши проневеру или крађу синдикалне имовине, или фалсификује           
финансијска и друга битна документа Синдиката. 

 
Члан 10. 

Предлог и коначну одлуку о искључењу члана из Синдиката доноси Извршни одбор.            
Пре доношења одлуке о искључењу Извршни одбор је дужан да упозори члана на мере које               
ће предузети према њему и размотри евентуалну писану жалбу члана синдиката.  

 
Члан 11. 

Престанак чланства иступањем или преласком у други Синдикат се остварује када           
члан потпише иступницу из Синдиката на исти начин на који је потписао и приступницу. 

 
IV. ОРГАНИ СИНДИКАТА 

Члан 12. 
Циљеве и задатке Синдикат остварује преко својих органа. 
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Органи Синдиката су Скупштина, Извршни одбор, Председник синдиката, Регионално         
повереништво и Надзорни одбор. 

 
Члан 13. 

Највиши орган синдиката јесте Скупштина, коју чине сви чланови синдиката. 
Чланови Извршног одбора су и чланови Скупштине. Извршни одбор, Надзорни одбор           

и Председник синдиката су за свој рад одговорни Скупштини синдиката. 
 
 

Члан 14. 
Синдикат по правилу једном годишње, на предлог Председника синдиката организује          

Скупштину синдиката.  
Скупштина се обавезно сазива на захтев већине чланова Извршног одбора, или једне            

трећине чланова синдиката. Захтев за сазивање Скупштине подноси се Председнику у           
писаној форми. Скупштина се заказује најкасније у року од 30 дана од дана подношења              
захтева. 

 
Члан 15. 

Седницом Скупштине по правили председава Председник Синдиката.  
Скупштина доноси одлуку о избору Председника синдиката и верификује чланове          

Извршног одбора синдиката. Скупштина усваја свој пословник о раду, годишње извештаје и            
планове рада синдиката, на предлог Извршног одбора, као и извештај Надзорног одбора.  

Скупштина пуноважно ради и доноси одлуке ако је присутно и за њих се изјасни више               
од половине укупног броја чланова Скупштине. 

 
Члан 16. 

Извршни одбор Синдиката, по правилу, има 7 (седам) члана, уважавајући принцип           
пропорционалне заступљености организационих делова предузећа.  

Број чланова Извршног одбора се може променити, уколико се за то укаже оправдана             
потреба, а одлуку о томе доноси Извршни одбор синдиката на предлог Председника. 

 
Члан 17. 

Извршни одбор може формирати стална и повремена радна тела и комисије, у циљу             
ефикаснијег рада. 

Избор и делокруг рада органа из претходног става уређује се посебном одлуком            
Извршног одбора. 

Извршни одбор припрема акта (пословник о раду, одлуке, дописи и сл.) неопходна за             
рад и финкционисање Синдиката. 

Извршни одбор заузима ставове и доноси одлуке о свим питањима из области рада             
Синдиката, прати и обезбеђује њихову реализацију, упућује предлоге послодавцу и органима           
Синдиката и организује акције Синдиката.  

5 
 



 
Члан 18. 

Седнице Извршног одбора се одржавају по потреби. 
Седница Извршног одбора се сазива на иницијативу председника, Надзорног одбора,          

или већине чланова Извршног одбора, најкасније у року од 15 дана. 
Извршни одбор пуноважно доноси одлуке, по правилу личним изјашњавањем чланова          

на седницама или ванседничним изјашњавањем (телефонским путем или електронском         
поштом), уколико се за њих изјасни више од половине чланова Извршног одбора. Одлуке             
које су донете ванседничним изјашњавањем се обавезно верификују на првој наредној           
седници Извршног одбора. 

 
 

Члан 19. 
Председника Синдиката бира Скупштина синдиката у складу са изборним правилима.          

На исти начин председник се и разрешава дужности, а његову финкцију до избора новог              
председника обавља потпредседник синдиката. Потпредседника синдиката бира Извршни        
одбор синдиката из својих редова, на предлог председника. 

Председник синдиката представља и заступа запослене у преговорима са         
послодавцима и државним органима, другим синдикатима и правним лицима, ангажује се на            
остваривању права запослених у складу са законом и колективним уговором, организује           
правну помоћ у случају кршења права запослених из области рада, покреће иницијативу и             
даје предлоге органима синдиката и државним органима за заштиту права и интереса            
запослених и ангажује се на организовању и спровођењу активности које синдикат води. 

Председник се стара о информисању чланова синдикта о преговорима са          
послодавцима и са државним органима, току преговора и садржајем предлога и коначног            
текста колективног уговора, донетим законима и другим актима који утичу на њихов            
материјални и социјални положај. 

 
Члан 20. 

За време трајања мандата Председник Синдиката остварује услове за рад у           
синдикату у складу са Законом и колективним уговором. Има обавезу да организује            
активности и непосредно се ангажује на припреми седница Извршног одбора и спровођењу            
његових ставова и одлука, координира рад чланова Извршног одбора и обављаја друге            
послове по одлуци Извршног одбора.  

 
Члан 21. 

Надзорни одбор Синдиката броји три члана, који истовремено нису и чланови неког            
другог органа Синдиката.  Чланови Надзорног одбора између себе бирају председника. 

Надзорни одбор врши надзор над финансијским и материјалним пословањем и          
управљањем имовином Синдиката. 

Надзорни одбор анализира усклађеност трошења средстава са циљевима и         
годишњим извештајима и плановима активности Синдиката, остварује увид у расподелу и           
коришћење средстава, оцењује ваљаност донетих одлука и оправданост трошења         

6 
 



средстава, стара се о правилном извршењу плана прихода и расхода, предлаже мере за             
отклањање уочених неправилности и рационалну употребу средстава Синдиката. 

 
Члан 22. 

Надзорни одбор врши преглед материјално-финансијског пословања на крају сваке         
пословне године, а по потреби и на захтев 1/3 чланова Скупштине или Извршног одбора.              
Надзорни одбор је дужан да најмање једном годишње поднесе извештај Скупштини           
синдиката о резултатима прегледа финансијског и материјалног пословања синдиката. 

V. ИЗБОРИ У СИНДИКАТУ 
Члан 23. 

Најмање једном у пет година одржава се редовна изборна Скупштина Синдиката. 
Скупштина на изборној седници бира Председника синдиката и чланове других органа           

Синдиката и носиоце функција, разматра и усваја извештај о раду органа Синдиката, као и              
извештај о материјално-финансијском пословању у претходном мандату. 

Председник синдиката, чланови других органа Синдиката и носиоци функција у          
Синдикату се по правилу бирају између више кандидата, тајним гласањем или јавним            
изјашњавањем чланова синдиката (ако буде предложен само један кандидат за одређену           
функцију).  

У изузетним случајевима избор из претходног става се може вршити и електронским            
изјашњавањем (путем СМС или мејла), ако се из објективних разлога не може организовати             
изборна седница одређеног органа Синдиката.  

 
Члан 24. 

Избори за органе синдиката и носиоце функција се одвијају на следећи начин: 
Евидентирање и утврђивање предлога кандидата за органе синдиката и носиоце          

функција, врши се на предизборној седници Извршног одбора Синдиката. 
За Председника Синдиката, чланове других органа синдиката и носиоце функција          

изабран је онај кандидат који добије највећи број гласова, а више од четвртине гласова од               
укупног броја чланова Синдиката. Избори се понављају уколико није испуњен један од            
наведених услова за сва места у органима синдиката док се она не попуне. 

За други круг гласања утврђују се два кандидата, који су у првом кругу добили највећи               
број гласова. 

За Председника Синдиката, чланове других органа Синдиката и носиоце функција, у           
другом кругу изабран је онај кандидат који добије највећи број гласова, без обзира на број               
чланова који су изашли на изборе. 

Када два кандидата добију исти број гласова, тај део избора се понавља док неко од               
кандидата не добије већину гласова. 

 
Члан 25. 

Мандат председника, чланова Извршног одбора и Надзорног одбора траје пет година           
и чланови свих органа Синдиката могу поново бити бирани, а највише у два мандата. 
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Члан 26. 
Чланство у органима Синдиката престаје због: 
- престанка чланства у Синдикату, 
- неоправданог одсуствовања са седница органа најмање 3 пута узастопно, 
- давања оставке, 
- опозива, 
- истека мандата органа синдиката. 

 
Члан 27. 

Опозив чланова органа и носилаца функција у Синдикату врши се у случајевима: 
- непоштовања Статута, 
- неспровођења одлука органа, 
- када својим деловањем наноси штету Синдикату. 
 

VI. ФИНАНСИРАЊЕ РАДА СИНДИКАТА 
Члан 28. 

Основни извор прихода за финансирање активности Синдиката је чланарина. 
Висина чланарине је фиксни износ од нето зараде члана синдиката. 
Плаћање чланарине је обавеза члана Синдиката и услов за остваривање права и            

обавеза из чланства. 
Финансијским средствима и имовином Синдиката располаже Извршни одбор у складу          

са Статутом, признатим нормама и законским прописима. 
Овлашћено лице за заступање и представљање Синидката је Председник Синдиката          

и лица која он овласти уз сагласност Извршног одбора. 
 

Члан 29. 
Ради прибављања додатних средстава за финансирање рада и активности, Синдикат          

се може бавити синдикалном продајом роба и услига. 
Синдикат може остварити друге приходе од камата, донација, поклона, прилога,          

легата и других извора у складу са законом. 
 

Члан 30. 
Синдикат може да формира Штрајкачки фонд, Фонд солидарности и друге фондове. 
По обезбеђењу средстава за финансирање основних активности Синдиката, вишак         

средстава од чланарине и других извора прихода усмерава се за потребе Фонда            
солидарности. 

Одлуком о формирању Фонда солидарности, регулише се и начин његовог          
коришћења и управљања средствима фонда.  
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Члан 31. 
Синдикат ће надокнадити оправдане трошкове члановима органа Синдиката        

проистеклим током рада у органима синдиката. Уз писани захтев за надокнаду и            
оправданост истих, потребно је приложити рачуне у складу са прописима о финансијском            
пословању. 

 
VII. КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ 

Члан 32. 
Колективно преговарање и склапање колективних уговора, спроводи се на начин          

прописан законом и одредбама овог Статута. 
Овим Статутом уређују се питања: 
• именовања особа овлашћених за колективно преговарање 
• начина легитимисања особа овлашћених за колективно преговарање 
• овлашћења, права и дужности чланова преговарачког тима 
• сва друга питања, важна за вођење и ток колективног преговарања и склапања            

колективних уговора. 
 

Члан 33. 
Чланове преговарачког тима за колективно преговарање и утврђивање коначне         

верзије колективног уговора пре потписивања именује Извршни Одбор Синдиката. 
У преговарачки тим именују се квалификовани представници за које се оправдано           

може сматрати да ће својим стручним и моралним квалитетима на најбољи начин заступати             
интересе чланства и Синдиката. 

Члан преговарачког тима може бити и стручно лице изван синдиката. 
 

Члан 34 . 
Председник Синдиката је по функцији, члан преговарачког тима и задужен је за            

координацију његовог рада. 
Председник Синдиката своје овлашћење из претходног става може пренети на другог           

члана преговарачког тима Синдиката. 
Члановима преговарачког тима, односно преговарачком тиму у целини, издаје се          

пуномоћје у писаном облику. 
 

Члан 35. 
Овлашћења и дужности преговарачког тима су: 
• вођење преговора с послодавцем или другим овлашћеним органом  
• израда преднацрта, нацрта и предлога коначног текста колективног уговора или          

измена колективног уговора 
• спровођење свих одлука за време колективног преговарања, које су претходно          

утврђене одлуком Извршног одбора. 
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• прикупљање свих релевантних чињеница које се односе на материју и предмет           
колективног преговарања 

• извештавање Извршног одбора о току и резултатима преговора. 
 

Члан 36. 
У случају било каквих спорних питања насталих у току преговора, преговарачки тим је             

дужан да од Извршног Одбора Синдиката тражи додатно мишљење и став о томе. 
Извршни одбор, у случају спорних питања из претходног става, може спровести           

поступак изјашњавања чланства о колективном уговору и његовим спорним одредбама. 
Уколико се изјашњавање спроведе личним изјашњавањем чланства, одлука донета         

већином је обавезујућа за Синдикат и чланове преговарачког тима. 
Члан 37. 

Преговарачки тим може да уговори одредбе колективног уговора само у оквиру           
овлашчења, добијених од стране Извршног одбора. 

Колективни уговор у име Синдиката потписује Председник Синдиката. 
Овлашћење из претходног става Председник може пренети на Потпредседника         

синдиката. 
 

VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
       Члан 38. 

Синдикат  је  чланица  Конфедерације слободних синдиката. 
Синдикат има својство правног лица. Синдикат има свој знак који се сатоји од: 
Круга у облику точка са натписом имена синдиката у њему,а унутар круга лого фирме са               
посветом. 
Синдикат има свој печат и рачун у банци. 
Печат Синдиката је округлог облика и садржи следећи текст: 
„SINDIKAT RADNIKA STUP “VRŠAC”“  

 
Члан 39. 

Одлуку о распуштању Синдиката доноси Скупштина Синдиката на предлог Извршног          
одбора, и она је правоснажна уколико се за њу, у тренутку доношења, изјасни више од               
половине од укупног броја чланова Скупштине.  

Скупштина одлучује о подели имовине Синдиката члановима синдиката. 
Ако је онемогућен рад органа Синдиката у току једне године, чиме се доводи у питање               

сврха његовог даљег опстанка као организације, Извршни одбор или његови преостали           
чланови, су дужни да обезбеде имовину од злоупотреба и користе исту у складу са              
циљевима и задацима синдиката, до њене коначне поделе. 

 
Члан 40 . 
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На сва друга питања, која нису регулисана овим Статутом, непосредно се примењују            
одредбе Статута Конфедерације слободних синдиката и позитивних законских прописа из          
ове области. 

 
Члан 41. 

Скупштина Синдиката усваја Статут и његове измене и допуне, на предлог Извршног 
одбора. Статут ступа на снагу првог наредног дана после усвајања и објављивања на сајту 
Конфедерације слободних синдиката. 
 

____________________________________ 
                     Grujin Nenad,SINDIKAT RADNIKA STUP “VRŠAC” 
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