
 На основу члана 23 Статута самосталног синдиката запослених у банкама, осигуравајућим 
друштвима и другим финансијским организацијама Србије, Републички одбор самосталног  
синдиката  запослених у банкама, осигуравајућим друштвима и другим финансијским 
организацијама  Србије, на седници одржаној  10. i 11. oktobra  2002.године, усвојио је: 
 

 
П О С Л О В Н И К 

О РАДУ РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ 
У БАНКАМА, ОСИГУРАВАЈУЋИМ ДРУШТВИМА И ДРУГИМ ФИНАНСИЈСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА СРБИЈЕ 
 

 
I ОШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1 

Овим Пословником ближе се уређује сазивање и рад у току седница Репупубличког 
одбора самосталног синдиката запослених у банкама, осигуравајућим друштвима и другим 
финансијским организацијама Србије ( у даљем тексту: Републички одбор ) и права и обавезе 
члана Републичког одбора. 

 
Члан 2. 

Одредбе овог Пословника сходно се примењују и на рад радних тела које формира 
Републички одбор. 
 
II САЗИВАЊЕ СЕДНИЦА 
 

Члан 3 
Републички одбор одржава седнице у складу са Планом рада и потребом разматрања и 

заузимања ставова о актуелним питањима из своје надлежности и остваривања улоге Самосталног 
синдиката запослених у банкама, осигуравајућим друштвима и другим финансијским 
организацијама Србије ( у даљем тексту Самостални синдикат ). 

 
Члан 4 

Седнице Републичког одбора сазива председник Самосталног синдиката . 
Седница Републичког одбора сазива се и на захтев: 1/3 чланова Републичког одбора; 

Надзорног одбора Самосталног синдиката  и Статутарног одбора  Самосталног синдиката . 
Захтев за сазивање седнице Републичког одбора упућује се председнику Самосталног 

синдиката и мора бити образложен. 
 

Члан 5 
У случају одсутности председника Самосталног синдиката седнице Републичког одбора 

сазива секретар Републичког одбора. 
 

Члан 6 
Седница Републичког одбора  сазива се писменим позивом са предлогом дневног реда и 

местом и временом одржавања. 
Уз позив за седницу достављају се одговарајући материјали о питањима из предложеног 

дневног реда и  извод из записника са предходне седнице. 
Позив са материјалима  за седницу Републичког одбора доставља се члановима 

Републичког одбор најкасније седам дана пре одржавања седнице. 
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Члан 7 
У изузетним околностим председник  Самосталног синдиката може сазвати ванредну 

седницу Републичког одбора.. 
За ванредну седницу не мора се слати дневни ред, већ се исти може предлажити на самој 

седници. 
Начин и рок сазивања ванредне седнице одређује председник Самосталног синдиката. 

 
Члан 8 

Републички одбор може одржавати проширене и заједничке седнице. 
 

Члан 9 
На седнице Републичког одбора позивају се председник Надзорног и Статутарног одбора 

Самосталног синдиката. 
У зависности од потребе на седнице Републичког одбора позивају се представници 

Скупштине,  Владе и министарстава Републике Србије, представници Савеза самосталних 
синдиката Србије, представници асоцијација послодаваца и представници других синдикалних 
црнтрала. 
 
III РАД НА СЕДНИЦАМА 
 

Члан 10 
Председник отвара седницу Републичког одбора и утврђује да ли је потребан број чланова 

присутан. 
Седницом Републичког одбора председава председник Самосталног синдиката. 
Републички одбор пуноважно ради ако седници присуствује више од 1/2 чланова а одлуке 

доноси ако се за њих изјасни најмање 2/3 присутних Републичког одбора. 
 

Члан11 
На почетку седнице председник предлаже дневни ред седнице Републичког одбора. 
Члан Републичког одбора може предложити измене и допуне предлога дневног реда. 
О предлогу дневног реда и изменама и допунама дневног реда изјашњава се Републички 

одбор. 
 

Члан 12 
Разматрање појединих питања врши се по редоследу утврђеном у дневном реду. 
По питањима из дневног реда образложење даје председник Самосталног синдиката, 

секретар или члан Републичког одбора кога овласти председник Самосталног синдиката. 
О питањима која се разматрају на седници Републичког одбора могу се усвајати ставови, 

одлуке, закључци и мишљења. 
 

Члан 13 
О питањима која су на дневном реду води се расправа пре усвајања одлука,ставова, 

закључака и мишљења. 
Председник Самосталног синдиката отвара расправу и даје реч учесницима по редоследу 

пријављивања. 
Сви позвани на седницу Републичког одбора равноправно учествују са члановима  

Републичког одбора у њеном раду,изузев код одлучивања. 
Мимо редоследа пријављених председник може дати реч у расправи ради давања 

одговора на постављена питања и разјашњавања. 
 

Члан 14 
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Председник Самосталног синдиката закључује расправу и даје предлог ставова, одлука, 
закључака и мишља на усвајање Републичком одбору. 

Ако је у току расправе дато више предлога о питању које се разматра, Републички одбор 
се изјашњава о њима редоследом како су дата. 

Републички одбор усваја ставове, одлуке, закључке и мишљења. јавним гласањем, сем у 
случајевима када је Статутом самосталног синдиката одређено тајно гласање. 

Председник Самосталног синдиката утврђује резултате гласања. 
 
IV ОДЛАГАЊЕ И ПРЕКИД СЕДНИЦЕ 
  

Члан15 
Седница Републичког одбора одлаже се када се после отварања  установи да  не 

присуствује потрбан број чланова и постоје објективни разлози који онемогуђавају одржавање у 
заказано време седнице. 

Одложена седница поново се заказује. 
 

Члан 16 
Седница Републичког одбора прекида се када председавајући утврди да није присутна 

веђина чланова,  дође до тежег нарушавања реда на седници као и због дужине трајања. 
Прекинута седница се наставља најкасније седам дана од дана прекида седнице. 

 
 
V ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНА 
 

Члан 17 
Права и обавезе члана Републичког одбора су да: 
-покреће питања за која сматра да о њима треба да се изјасни Републички одбор и да 

непосредно учествује у припремама седница Републичког одбора; 
-иницира расправу у организацији која га је изабрала о питњима о којима се одлучује у 

Републичком одбору;  
-иступа на основу ставова и одлука органа синдиката на територији  и синдикалних 

организација које су га бирале, а у случају изношења свог мишљења то нагласи; 
-заступа ставове и одлуке Републичког одбора у раду организација и органа Самосталног  

синдиката и Савеза самосталних синдиката Србије и мишљење о питањима која нису разматрана 
на Републичком одбору у складу са Програмом и Статутом самосталног синдиката; 

-издвоји мишљење приликом усвајања ставова, одлука, закључака и мишљења на седници 
Републичког одбора, 

-редовно, благовремено и потпуно буде информисан о питањима из надлежности 
Републичког одбора; 

-обавести службу када је спречен да присуствује седници  Републичког одбора. 
 
 
VI ЗАПИСНИК О РАДУ СЕДНИЦЕ 

 
Члан 18 

Рад седнице се магнетофонски снима а ако то није могуће води се записник. 
Магнетофонски снимак сматра се аутентичним записником који се чува до усвајања 

извода из записника са седнице. 
Извод из записника са седнице потписује председник Самосталног синдиката. 
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Члан19 
Извод из записника садржи основне податке о раду седнице а нарочито: датум и место 

одржавања, ко је сазвао, дневни ред, одсутне чланове, присутне представнике органа и 
институција, уводничарима, резултате гласања и текст усвојени ставова, одлука, закључака, 
мишљења, препорука и упозорења. 
 
VII ЈАВНОСТ У РАДУ 
 

Члан 20 
Седнице Републичког одбора отворене су за јавност. 
Акредитовани представници средстава јавног информисања позивају се на седнице  

Републичког одбора. 
Представницима средстава јавног информисања доставља се позив са материјалима који 

се разматрају на седници Републичког одбора. 
 

Члан 21 
Председник Самосталног синдиката сазива конференције за штанпу пре или после 

седнице Републичког одбора у циљу информисања јавности о питањима која разматра или је 
размотрило .  

Секретар Републичког одбора уз сагласност председника Самосталног синдиката може 
сазивати конференције за штампу ради информисања јавности  у складу са ставом 1 овог члана. 
 

Члан 22 
Републички одбор изузетно и у оправданим случајевим може донети одлуку да се 

ограничи и искључи присуство представника средстава јавног информисања на седници. 
Са седница  Републичког одбор може се издавати саопштење за јавност. 

 
 VIII ЕВИДЕНЦИЈА ПРИСУСТВА 
 

Члан 23 
О присуству чланова на седницама Републичког одбора води се евиденција.Члану 

Републичког одбора који из неоправданих разлога не присуствује на три седнице узастопно 
престаје чланство у Републичком одбору. 
 
IX ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Члан 24 
Пословник о раду  Републичког одбора ступа на снагу са даном доношења., 
 
 
 
                                    
                                                                                       Председник 
                                                         Самосталног синдиката запослених у банкама 
                                                    осигуравајућим друштвима и другим финансијским 
                                                                             организацијама Србије 
 
                                                             Мара  Ердељ 
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