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Ниш                                                                                                      Септембар  2017 године 

 



На основу члана 30. Статута Синдиката радника Електропривреде Србије и члана 31  

Изборних правила Синдиката радника ЕПС-а, Скупштина  Синдикалне организације ЕПС 

ОДС "Југоисток" Ниш на XIV седници одржаној дана  25.09. 2017 године усвојила је 

следећа : 

 

ИЗБОРНА ПРАВИЛА 

СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

ЕПС ОДС „ЈУГОИСТОК“ НИШ  
 

 

1. Основне одредбе  

Члан   1. 

 

Овим Правилима се уређују избори и престанак мандата : 

 

   - председника СО, председника СО Огранка, повереника и чланова Скупштине СО 

ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш 

   - органа за спровођење избора, 

   - кандидациони поступак, 

   - избор чланова Одбора синдикалних организација  

   - друга питања од значаја за регуларност спровођења јединствених  избора за све 

органе и тела Синдиката радника ЕПС-а и Синдикалне организације ЕПС ОДС   

„Југоисток“ Ниш. 

 

После навршених   пет година мандата , бирају се сви органи и тела Синдиката радника 

ЕПС-а односно Синдикалне организације ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш. 

 

Члан   2. 

 

Чланови Синдиката бирају поверенике, односно чланове органа и тела Синдиката 

радника ЕПС-а, односно  СО ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш, на основу једнаког, слободног и 

непосредног изборног права, по правилу тајним гласањем. 

 

2. Расписивање избора 

Члан   3. 

 

Јединствени избори за све органе и тела синдикалних организација  ЕПС-а, расписују се  

у складу са Одлуком Главног одбора Синдиката радника ЕПС-а. 

 

Одлуком из става 1. овог члана одређује се  дан одржавања избора  и дан  од када 

почињу тећи рокови за вршење изборних радњи, као и друга питања од значаја за 

регуларност спровођења јединствених  избора за све органе и тела Синдиката радника 

ЕПС-а, односно Синдикалне  организације ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш. 

 

У складу са Одлуком из става 1. и става 2. овог члана, Скупштина Синдикалне 

организације ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш у року од 7 дана донеће Одлуке о расписивању 

избора у Синдикалној организацији ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш.  

 



Одлука се објављује у свим гласилима Синдиката и на други погодан начин, као и на 

огласним таблама  Синдикалне организације ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш,. 

 

Члан   4. 

 

Од  дана расписивања до дана одржавања избора не може протећи мање од 30 и више 

од 90  дана, у ком року се избори морају окончати. 

 

Члан   5. 

 

Јединствени избори у Синдикату радника ЕПС-а, односно у Синдикалној организацији 

ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш се одржавају најкасније до  30 дана пре истека петогодишњег 

мандата чланова органа и тела Синдиката радника ЕПС-а, односно Синдикалне  

организације  ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш. 

 

Члан   6. 

 

Даном потврђивања (верификације) мандата новоизабраним члановима органа и тела 

Синдиката радника ЕПС-а, односно Синдикалне организације ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш, 

престаје мандат органима и телима Синдиката којима  мандат истиче. 

 

Потврђивање мандата, врши се на основу  извештаја Централне изборне комисије, о 

спроведеним изборима  и Јединствене синдикалне изборне листе која је освојила највише 

гласова. 

 

На конститутивној седници Главног одбора Синдиката радника ЕПС-а, односно 

Скупштине СО ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш, а на основу извештаја Централне изборне 

комисије, лице које председава конститутивном седницом Главног одбора, односно 

Скупштине СО ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш, констатује да је избор регуларан, проглашава 

јединствену синдикалну изборну листу са највише добијених гласова, чиме је потврђен 

мандат новоизабраних чланова Главног одбора Синдиката, односно органа и тела СО 

ЕПС ОДС  „Југоисток“ Ниш. 

Члан   7. 

 

Састав и начин избора чланова Главног одбора Синдиката радника ЕПС-а,односно 

Скупштине Синдикалне организације ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш и других органа и тела 

синдиката  извршиће се у складу са Статутом Синдиката радника Електропривреде 

Србије, овим Изборним правилима и Правилима о раду Синдикалне организације ЕПС 

ОДС „Југоисток“ Ниш. 

 

3. Органи за спровођење избора 

 

Члан   8. 

 

Органи за спровођење избора су: 

 

- изборна комисија Синдиката радника ЕПС-а - (Централна изборна комисија), 

- изборна комисије Синдикалне организација - (изборна комисија Синдикалне 

организације ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш), 



-  бирачки одбори синдикалних организација огранака - (бирачки одбор на гласачким 

местима). 

 

Органи за спровођење избора одлучују већином гласова својих чланова. 

 

Члан   9. 

 

Органи за спровођење избора су самостални и независни у свом раду и раде на основу 

ових Изборних Правила и Статута Синдиката радника ЕПС-а. 

 

За свој рад одговарају органу који их је именовао. 

 

Скупштина Синдикалне организације ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш и Главни Одбор 

синдиката радника ЕПС-а дужни су да им пружају помоћ и достављају податке неопходне 

за спровођење избора. 

 

Члан   10. 

 

Изборне комисије се састоје од по 3 члана и по 3 заменика и бира их Главни одбор  

Синдиката радника ЕПС-а (Централна изборна комисија)  односно  Скупштина (изборне 

комисије СО ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш и бирачке одборе Синдикалних организација 

органака) из реда чланова  Синдиката који нису кандидовани ни на једну функцију у 

синдикату уз поштовање стручних и моралних особина чланова који бирају. 

 

Из  реда изабраних чланова Изборне комисије  Скупштина СО ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш, 

поставља председника и заменика председника Изборне комисије. 

 

Члан   11. 

 

Задатак  Изборне комисије је : 

 

           - стара се о регуларности спровођења избора 

           - подноси Извештај Скупштини  о резултатима избора. 

 

Поред обавеза из става 1. овог члана Изборна комисија Синдикалне организације ЕПС 

ОДС „Југоисток“ Ниш обједињује рад бирачких одбора огранака  Синдикалне организације 

ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш и  пружа стручну и другу помоћ по захтеву тих одбора. 

 

Скупштина СО ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш, бира бирачке одборе  за свако бирачко место, 

водећи рачуна да чланови бирачких одбора не буду кандидовани ни на једну функцију у 

Синдикату. 

    

Централна изборна комисија се састоји од 5 чланова. Централна изборна комисија по 

потреби може вршити контролу над радом изборних комисија Синдикалних организација. 

 

Централна изборна комисија разматра жалбе на одлуке изборних комисија 

 

Изборна комисија разматра жалбе на одлуке  бирачких одбора. 

 



Рок за подношење приговора, учесника  у изборима, изборној комисији СО, због уочених 

неправилности на гласачком месту и кршења Изборних правила је 24 часа од дана 

одржавања избора. 

 

Изборна комисија СО ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш је дужна да донесе одлуку по приговору 

учесника избора у року од 48. часова. 

 

Рок за подношење жалбе на одлуку Изборне комисије СО ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш, 

Централној изборној комисији је 24. часа од момента пријема одлуке Изборне комисије 

СО ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш. 

 

Централна изборна комисија одлучује о поднетој жалби на одлуку Изборне комисије СО 

ЕПС ОДС  „Југоисток“ Ниш у року од 48. часова. 

 

Одлука Централне изборне комисије по поднетој жалби је коначна и извршна .  

 

Члан   12. 

 

Бирачки одбори СО ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш састоје се од по три члана и по три 

заменика члана. 

 

Скупштина СО ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш бира   бирачки одбор. 

 

За све уочене неправилности на бирачком месту Председник бирачког одбора је дужан да 

обавести  Изборну комисију. 

 

По завршетку гласања бирачки Одбор је дужан да сачини Записник о гласању и да 

запечаћен комплетан Изборни материјал достави  Изборној комисији. 

 

Изборна комисија  Синдикалне организације ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш контролише и 

координира рад бирачких одбора.  Дужна је да даје смернице, сачини упутство о раду 

бирачких одбора , сачини обрасце  и материјал неопходан за спровођење избора  и исте 

благовремено доставе члановима бирачког Одбора. 

 

Члан   13. 

 

По доношењу Одлуке о расписивању избора Главни одбор ће одредити за сваку 

Синдикалну организацију лица која ће вршити надзор о регуларности и надгледање 

спровођења избора и о свом раду изабрана лица ће поднети извештај Централној 

изборној комисији. 

  

Носилац јединствене синдикалне изборне листе може одредити лица која ће 

присуствовати седницама комисија када се разматра жалба коју је уложио носилац те 

синдикалне изборне листе,  и присуствовати  раду бирачких одбора за време спровођења 

избора и бројања гласачких листића.  

 

 

 

 

 



4. Бирачки спискови 

Члан   14. 

 

У бирачки списак уписују се сви чланови Синдиката радника ЕПС-а односно  Синдикалне 

организације ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш према месту рада.  

 

Изборне комисије 15 дана пре дана одржавања избора утврђују, оверавају и истичу на 

огласним таблама бирачке спискове.  

 

5.  Кандидациони поступак 

Члан   15. 

 

Упознавање са изборним поступком, предлагање и евидентирање кандидата за 

поверенике Синдиката може се  вршити и  на зборовима чланова Синдиката по деловима 

процеса рада. 

 

Јединствена 

Синдикална изборна листа 

 

Члан 16. 

 

Избори за све синдикалне поверенике, органе и тела  у Синдикату радника ЕПС-а и, врше 

се на основу јединствене синдикалне изборне листе. 

 

Јединствена синдикална изборна листа  се састоји од синдикалних изборних листи 

сачињених на нивоу Синдикалних организација-чланица Синдиката радника ЕПС-а. 

 

 Утврђеним кандидатом сматра се кандидат који се налази на кандидационој листи, чији је 

број одређен у складу са  Статутом  Синдиката радника ЕПС-а, Правилима о раду СО 

ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш и изборним Правилима Синдиката радника ЕПС-а. 

 

На кандидационој листи се може утврдити само  кандидат који  је члан Синдиката радника 

ЕПС-а, најмање 3. године и који  у последње 3. године није био члан другог синдиката 

нити  је имао двојно чланство у другом синдикату.  

 

Кандидациону листу чини број кандидата који одговара броју чланова органа и тела   

Синдиката радника ЕПС-а  укључујући и број кандидата  СО , за који се врши избор. 

 

По  правилу потребно је на кандидационој листи обезбедити одговарајућу заступљеност 

различитих радних целина. 

 

Кандидациона листа се сматра прихваћеном, ако носилац кандидационе листе, обезбеди 

по 20 потписа  чланова синдиката за сваког кандидата са изборне листе или  5% од 

укупног броја чланова синдиката, одговарајуће радне целине (изборне јединице), који 

својим потписом подржавају јединствену синдикалну изборну листу. 

 

Члан синдиката може својим потписом подржати само једну изборну листу. У случају да је 

потписао више изборних листа важећим се сматра потпис који је дат  првој предатој 

листи. 

 



Назив синдикалне изборне листе  одређује се према имену кандидата  којег  одреде 

остали кандидати  са  те изборне листе, он је уједно њихов овлашћени представник за 

предузимање  свих изборних радњи. 

 

Члан 17. 

 

Синдикалну изборну листу , носилац те листе доставља  Изборној комисији најкасније 15. 

дана  пре дана одређеног за  одржавање  избора. 

 

Уз синдикалну изборну листу доставља се, Изборној комисији  следећа документација:   

 

1. име и презиме , датум рођења , занимање , место рада и матични број. 

2. писана изјава кандидата да прихвата кандидатуру. 

3. писана сагласност носиоца те листе. 

4. споразум  кандидата. 

5. списак имена и презимена (из става 7.члана 16 ових правила ) односно списак -  од по 

20 чланова Синдиката радника ЕПС-а, односно СО ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш или 

5%,одговарајуће радне целине (изборне јединице ), који  својим потписом  подржавају   

Јединствену  синдикалну изборну листу. 

 

Члан.18. 

 

Споразумом из члана 17. став 1. тачка 4. Изборних правила се уређују међусобна права и 

обавезе кандидата са те изборне листе. 

 

Споразумом се одређује назив, носилац и редослед кандидата на јединственој изборној 

листи.   

 

Споразумом се обавезно уређује, у случају да та Јединствена изборна листа добије 

највећи број гласова, и следећа питања: 

 

- Име и презиме Председника Главног Одбора Синдиката радника ЕПС-а, 

- Име и презиме 2 потпредседника   Главног одбора Синдиката радника ЕПС-а, 

- Имена и презимена чланова Главног одбора,  

- Имена и презимена чланова Извршног одбора, 

- Имена и презимена председника одбора за економска питања и колективне 

уговоре ,одбора за радноправну заштиту и одбора за здравље и безбедност на 

раду, на нивоу Синдиката радника ЕПС-а и синдикалних организација. 

- Имена и презимена представника у органе и тела КСС 

- Име и презиме председнице Актива жена. 

- Имена и презимена председника синдикалних организација  

- Имена и презимена чланова органа и тела сваке од синдикалних организација 

 

Споразум је обавезујући и мора бити потписан својеручно од свих кандидата са листе.  

 

Члан 19. 

 

Споразумом на новоу СО ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш, се уређује и следеће: 

 

- Име и презиме Председника СО ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш, 



- Име и презиме заменика председника СО ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш, 

- Име и презиме председника ИО СО ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш, 

- Имена и презимена чланова Главног одбора Синдиката радника ЕПС-а, 

- Имена и презимена чланова КООР СО ЕД Србије, 

- Имена и презимена председника СО Огранка, 

- Име и презиме председнице актива жена СО ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш, 

- Имена и презимена синдикалних повереника у подружницама. 

 

Члан 20. 

 

Носилац синдикалне изборне листе може повући листу најкасније до дана утврђивања 

збирне синдикалне изборне листе.        

 

Члан 21. 

 

По достављању листе кандидата  од стране сваке синдикалне организације Централана 

Изборна комисија, потврђује достављену  јединствену синдикалну  изборну /кандидатску/ 

листу  под условом да је та листа сачињена у складу са Статутом Синдиката радника 

ЕПС-а, Изборним правилима Синдиката радника ЕПС-а, Правилима о раду  Синдикалне 

организације ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш и овим Изборним правилима . 

 

6.  Избори 

Члан   22. 

 

Избори су успели ако на њих изађе 50% + 1 члан СИНДИКАТА РАДНИКА ЕПС-а. 

 

У Синдикату радника ЕПС-а изабраном   кандидационом листом, сматра се листа  која је  

добила највећи број гласова.  

 

У синдикалној организацији  избори су успели ако на њих изађе 50% + 1 члан синдиката. 

 

У Синдикалној организацији  изабраном  кандидационом листом, сматра се листа  која је  

добила највећи број гласова.  

 

Члан   23. 

 

Лице које није у могућности да гласа на бирачком месту (немоћно или спречено лице) 

може обавестити о томе  Бирачки одбор, који ће му омогућити да гласа. 

 

У процесима рада на којима се рад одвија у четворобригадном систему, гласање се може 

обавити  и дан раније у односу на предвиђени датум одржавања избора 

 

 

7. Поновни избори 

Члан   24. 

 

У случају да на гласање не изађе потребан број чланова синдиката ( 50%+1), гласање се 

понавља у тој  синдикалној  организацији, односно делу синдикалне организације  само за 

број   кандидата из тог дела синдиката.  

 



На поновљеним изборима, односно другог круга гласања, носилац јединствене 

синдикалне изборне листе Синдиката радника ЕПС-а може одредити друге кандидате за 

ту синдикалну организацију односно њен део. 

 

У другом кругу гласања сматра се изабраном  она кандидациона листа која је је добила 

највише гласова. 

 

8. Поновни избори  због утврђених неправилности 

 

Члан   25. 

 

Поновни избори се спроводе када изборна комисија поништи гласање због неправилности 

у спровођењу избора. 

 

Поновни избори се спроводе када Централна Изборна комисија поништи изборе по праву 

надзора, када утврди неправилности у спровођењу избора које су утицале на утврђивање 

резултата гласања. 

 

Члан   26. 

 

Поновне изборе расписује Изборна комисија Синдикалне организације, (изборна комисија 

СО ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш) односно Централна изборна комисија која је поништила 

изборе. 

 

Одлуком о расписивању избора одређује се дан, место и време спровођења избора. 

 

9. Избор представника за органе и тела  КСС 

 

Члан 27. 

 

Представници Синдиката радника ЕПС-а, чланови Скупштине КСС и виших органа КСС, 

су по функцији и чланови највиших органа у својим синдикалним организацијама.  

 

Избор за Представнике синдиката радника ЕПС-а, из става 1. овог члана одређује се 

Споразумом кандидата са Јединствене синдикалне изборне листе. 

 

10. Избор  председника и заменикаГлавног одбора Синдиката радника ЕПС-а 

 

Члан   28. 

 

Избор председника и потпредседника Главног одбора Синдиката радника ЕПС-а се врши 

у складу са Споразумом кандидата са Јединствене синдикалне изборне листе. 

 

У случају спречености председника Главног одбора да обавља своју функцију, 

председник Главног одбора Синдиката радника ЕПС-а именује лице са јединствене 

синдикалне изборне листе, које га до истека мандата, замењује са свим правима и 

обавезама предвиђеним  Статутом синдиката радника ЕПС-а. 

 

 

 



11. Престанак мандата 

Члан   29. 

 

Изабраним повереницима, члановима органа и тела Синдиката ЕПС-а престаје функција 

пре истека времена за које је биран : 

 

       -  оставком 

       -  опозивом 

       -  и у другим случајевима када објективно није у могућности да обавља функцију. 

 

Члан   30. 

 

Опозив повереника, чланова органа и тела Синдиката радника ЕПС-а може се вршити и 

пре истека њиховог мандата, у складу са Споразумом кандидата са Јединствене 

синдикалне изборне листе.  

 

На место члана органа коме је престао мандат, Носилац изборне листе Синдикалне 

организације ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш предлаже новог члана, који је из огранка 

синдикалне организације из кога је члан, коме је престао мандат. 

 

Скупштина  синдикалне организације ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш верификује избор новог 

члана,  а уколико га Скупштина  не верификује, носилац јединствене синдикалне изборне 

листе Синдиката радника ЕПС-а, одређује новог члана органа СО ЕПС ОДС „Југоисток“ 

Ниш 

 

12. Завршне одредбе 

Члан   31. 

 

По завршеним изборима Централана Изборна комисија подноси извештај о резултатима 

гласања Главном одбору Синдиката радника ЕПС-а. 

 

Изборна комисија СО ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш, подноси извештај  Скупштини о 

резултататима гласања.  

 

Изборне комисије објављују резултате избора за органе и тела Синдиката радника ЕПС-а  

 

Члан   32. 

 

Ова Изборна Правила доноси Скупштина Синдикалне организације ЕПС ОДС „Југоисток“ 

Ниш и ступају на снагу,  даном доношења. 

 

 

У Нишу, 26.09. 2017 године                                              Председник Синдикалне организације   

                   ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш 

                Бобан Стојковић 

 


