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На основу чланa 6. Статута Синдиката радника Електродистрибуције Србије,  
Синдикална организација "Југоисток" Ниш, на VIII седници Скупштине СО „Југоисток“ 
Ниш, одржаној  17.11. 2021 године  доноси пречишћен текст измена и допуна 
 
 
 

П Р А В И Л А 
О РАДУ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

"ЈУГОИСТОК" НИШ 
 

1. О С Н О В Н Е   О Д Р Е Д Б Е 
 

Члан 1. 
 
 Синдикална организација "Југоисток" Ниш је самостална и независна интерсна 
организација запослених - чланова Синдиката радника "Електродистрибуције Србије", 
запослених у Електродистрибуцији д.о.о. Србије и Обновљивим изворима на 
територији Републике Србије – Југоисток, (дистрибутивно подручје Ниш) у огранцима: 
ЕД Ниш, Eлектротимок Зајечар, ЕД Лесковац, ЕД Врање, ЕД Прокупље и ЕД Пирот, у 
коју су се добровољно удружили ради заступања, представљања и заштите својих  
професионалних, радних, економских, социјалних, културних и других појединачних и 
колективних права. 

Члан  2. 
 
 Синдикална организација "Југоисток" Ниш је наследник СО ПД ЕД "Југоисток" 
Ниш и СО ЕПС ОДС „Југоисток“ Ниш, основана oдлуком Синдикалних организација ЈП 
ЕД Ниш, ЈП ЕД Врање, ЈП ЕД Лесковац и ЈП Електротимок Зајечар дана 
29.12.2005.године и уписана је у регистар код Министарства рада, запошљавања и 
социјалне политике дана 27.03.2006.године и заведена под бројем 19720. 
 

Члан 3. 
 
 Назив синдикалне организације је: Синдикална организација “Југоисток” Ниш ( у 
даљем тексту Синдикална организација ). Синдикална организација има својство 
правног лица и одговара за обавезе у оквиру средстава са којима располаже. 
 
 Синдикална организација има печат, који је округлог облика, пречника 3 цм. са 
следећим текстом: Синдикална организација “Југоисток” Ниш. У средини печата налази 
се знак Синдиката ЕДС-а. Текст печата је исписан кружно, ћирилицом. Број и начин 
употребе печата биће детаљније уређен посебном одлуком Извршног одбора 
Синдикалне организације. 
 
 Седиште Синдикалне организације је у Нишу, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 
46а. 
 Синдикална организација има својство правног лица, а овлашћења и делокруг 
рада је у складу са Статутом Синдиката радника ЕДС-а и Правилима о раду 
Синдикалне организације“Југоисток” Ниш. 
 
 Синдикална организација делује у оквиру Синдиката радника ЕДС-а. 
 

Члан 4. 
 
Члан Синдикалне организације може бити радник у радном односу на 

територији Републике Србије – Југоисток, (ДП Ниш), и огранцима: ЕД Ниш, 
Eлектротимок Зајечар, ЕД Лесковац, ЕД Врање, ЕД Прокупље, ЕД Пирот и ОИ. 
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 Чланом Синдикалне организације се постаје потписивањем приступнице о 
учлањењу код Синдикалне организације огранка у којој нови (стари) члан Синдикалне 
организације жели да буде. 
 
 Члану се издаје чланска картица и исти је обавезан да поштује Статут 
Синдиката ЕДС-а, и Правила о раду Синдикалне организације. 
 
 Чланска картица остаје својина Синдикалне организације. Повраћај чланске 
картице се може затражити од члана који иступи из Синдикалне организације или који 
је искључен из Синдикалне организације. 
 
 Код губитка чланске картице, члан Синдикалне организације мора одмах да 
обавести надлежни орган Синдикалне организације. 
 

Члан 5. 
 
 Права и дужности чланова Синдикалне организације су : 
 
-      да учествује у раду Синдикалне организације, 
-      да бира и буде биран у органе и тела Синдикалне организације, 
-      да буде информисан о раду Синдикалне организације, 
-      да има право на бесплатну правну помоћ, 
-   да има право на хуманитарну помоћ у складу са Правилником Синдикалне 

организације за доделу хуманитарне помоћи, 
-     да буде члан касе узајамне помоћи Синдикалне организације Огранaка и 

корисник средстава Фонда солидарности Синдиката ЕДС-а или Фонда 
солидарности СО “Југоисток” Ниш, 

-    да поштује Статут Синдиката ЕДС-а и Правила о раду Синдикалне 
организације, 

-      да поступа по одлукама Синдиката радника ЕДС-а и одлукама СО чији је члан,  
-    да плаћа чланарину у висини и роковима утврђеним Статутом Синдиката 

радника ЕДС-а и овим Правилима о раду. 
 

Члан 6. 
 
 Чланство у Синдикалној организацији престаје: 
 
-   престанком својства радника у ЕДС групи на територији Републике Србије – 

Југоисток, (ДП Ниш) и огранцима: ЕД Ниш, Eлектротимок Зајечар, ЕД Лесковац, 
ЕД Врање, ЕД Прокупље и ЕД Пирот и ОИ, 

-      искључењем из чланства, 
-      иступањем из чланства, 
-      потписивањем приступнице код друге Синдикалне организације. 
 

Члан 7. 
 
 О искључењу из чланства одлучује Одбор Синдикалне организације огранка код 
које је члан потписао приступницу о учлањењу. 
 
Члан се може искључити : 
 
-      ако грубо оштети интерес Синдикалне организације, 
-      ако је члан друге Синдикалне организације, 
-      ако не поступа по одлукама и закључцима Синдикалне организације, 
-      ако неоправдано не плаћа чланарину. 
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Пре доношења одлуке мора се затражити изјава члана против кога се води 
поступак за искључење. Против одлуке о искључењу члан може уложити жалбу 
другостепеном органу тј. Скупштини Синдикалне организације, преко органа који је 
донео првостепену одлуку. 
 

Члан 8. 
 
 Члан Синдикалне организације може иступити из чланства Синдикалне 
организације давањем изјаве у писаном облику. Изјава о иступању подноси се 
Синдикалној организацији огранка чији је члан. Иступни рок је 30 дана од дана 
подношења изјаве у писаном облику. 
 
 Поновни пријем искљученог или члана који је иступио је дозвољен и сматра се 
новим учлањењем. 
 
 Одлуку о учлањењу искљученог члана и члана који је иступио, доноси Одбор 
Синдикалне организације огранка чији члан треба да постане. 
 

Члан 9. 
 
 Синдикална организација самосталним и независним деловањем на 
остваривању интереса и права радника, залагаће се да сви радници добровољно буду 
чланови Синдиката, независно од њихове националне, верске, полне, политичке и 
друге припадности. 
 

Члан 10. 
 
 Основни циљ Синдикалне организације је да се ангажује на: 
 
-    уједињењу чланова ради заштите материјалног и социјалног положаја и 

побољшања радних и животних услова,  
- учествовању у закључивању и примени Колективног уговора код послодавца,  
-           остваривању већих зарада чланова Синдикалне организације, 
- предузимању мера за побољшање радних услова и безбедности и здравља на 

раду, 
-           остваривању права на рад, 
- предузимању мера у циљу економске и социјалне заштите и могућност 

оснивања фонда  солидарности и Фонда за бескаматне позајмице члановима 
Синдикалне организације, 

-           пружању бесплатне правне помоћи, 
- предузимању мера благовременог и адекватног информисања ( издавањем 

Синдикалних новина и других публикација, састанцима са члановима 
Синдикалне организације, наступима у радио и ТВ медијима и тд.). 

-         организовању штрајка и учествовања у његовој примени и вођењу, када методе 
сарадње и преговарања не дају очекиване резултате и када се настали спорови 
не могу решити редовним путем, 

-           унапређивању стандарда радника кроз активности надлежних Комисија,  
-      унапређивању превенције радне инвалидности, рекреације, рехабилитације и 

дружења чланова Синдикалне организације,  
- преузимању и располагању објектима за одмор и рекреацију који су изграђени 

из средстава заједничке потрошње, 
-     обезбеђивању имунитета својим члановима за време обављања функције у 

Синдикалној организацији, као и после истека мандата, 
-      сарадњи са другим Синдикалним организацијама када за то постоји интерес 

Синдикалне организације.  
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2. ОРГАНИЗОВАНОСТ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ "ЈУГОИСТОК" НИШ 
 

Члан 11. 
 
 Синдикална организација  делује као јединствена интересна организација 
радника. 
 
 Ради непосреднијег и ширег укључивања чланства у активности Синдикалне 
организације, у њеном оквиру и у складу са овим Правилима о раду, образују се 
Синдикалне организације по огранцима, ( у даљем тексту: Синдикалне организације 
огранака ). 
 

Члан 12. 
 
 Синдикалне организације  огранака делују у складу са овим Правилима. 
 
 На одлуку о образовању Синдикалних организација огранака, сагласност даје 
Скупштина Синдикалне организације. 
 

Члан 13. 
 
 У оквиру Синдикалне организације, образоване су следеће Синдикалне 
организације огранака: 
 
1. СО "Југоисток" Ниш, Синдикална организација огранка Електродистрибуција Ниш 

уписана је у регистар Синдикалних организација у Министарству за рад, борачка 
и социјална питања под редним бројем 11920 дана 16.04.2008. године. 

 
 Седиште Синдикалне организације огранка Електродистрибуција Ниш је у Нишу, 

ул. Бул. Зорана Ђинђића број 46а. 
 
 Скраћени назив: Синдикална организација огранка ЕД Ниш. 
 
2. СО "Југоисток" Ниш, Синдикална организација огранка Електродистрибуција 

Пирот уписана је у регистар Синдикалних организација у Министарству за рад, 
борачка и социјална питања под редним бројем  11921 дана 16.04.2008. године. 

 
 Седиште Синдикалне организације огранка Електродистрибуција Пирот је у 

Пироту, ул. Таковска бр. 3. 
 
 Скраћени назив: Синдикална организација огранка ЕД Пирот. 
 
3. СО "Југоисток" Ниш, Синдикална организација огранка Електродистрибуција 

Прокупље уписана је у регистар Синдикалних организација у Министарству за 
рад, борачка и социјална питања под редним бројем 11922 дана 16.04.2008. 
године. 

 
 Седиште Синдикалне организације огранка Електродистрибуција Прокупље је у 

Прокупљу, ул. Милоша Обилића 36. 
 
 Скраћени назив: Синдикална организација огранка ЕД Прокупље. 
 
4. СО "Југоисток" Ниш, Синдикална организација огранка Eлектротимок Зајечар 

уписана је у регистар Синдикалних организација у Министарству за рад, борачка 
и социјална питања под редним бројем 10510 дана 16.04.2008. године.  



Правила о раду Синдикалне организације "Југоисток" Ниш 

5 

 Седиште Синдикалне организације "Електротимок" Зајечар је у Зајечару, ул. Трг 
Ослобођења бр. 37. 

 
 Скраћени назив: Синдикална организација огранка Eлектротимок Зајечар. 
 
5. СО "Југоисток" Ниш, Синдикална организација огранка Електродистрибуција 

Лесковац уписана је у регистар Синдикалних организација у Министарству за рад, 
борачка и социјална питања под редним бројем 20703 дана 16.04.2008. године.  

 
 Седиште Синдикалне организације Електродистрибуција Лесковац је у Лесковцу, 

ул. Стојана Љубића бр. 16. 
 
 Скраћени назив: Синдикална организација огранка ЕД Лесковац. 
 
6. СО "Југоисток" Ниш, Синдикална организација огранка Електродистрибуција 

Врање уписана је у регистар Синдикалних организација у Министарству за рад, 
борачка и социјална питања под редним бројем 20704 дана 16.04.2008. године.  

 
 Седиште Синдикалне организације Електродистрибуција Врању је у Врању, ул. 

Жикице Јовановића Шпанца бр. 21. 
 
 Скраћени назив: Синдикална организација огранка ЕД Врање. 
 
 Свака Синдикална организација огранка има свој печат, који је округлог облика, 
пречника 3 цм. У средини печата налази се знак Синдиката ЕДС-а. Текст печата је 
исписан кружно, ћирилицом са следећим текстом: 
 
-  СО  "Југоисток" Ниш, Синдикална организација Електродистрибуција  Ниш, 
-  СО  "Југоисток" Ниш, Синдикална организација Eлектротимок Зајечар, 

- СО "Југоисток" Ниш, Синдикална организација Електродистрибуција   

 Прокупље, 
-  СО  "Југоисток" Ниш, Синдикална организација Електродистрибуција  Пирот, 
- СО  "Југоисток" Ниш, Синдикална организација Електродистрибуција  Лесковац, 
-  СО  "Југоисток" Ниш, Синдикална организација Електродистрибуција  Врање. 
 
 Број и начин употребе печата биће детаљније уређен посебном одлуком 
Одбора Синдикалне организације огранка. 
 
 

3. ОРГАНИ И ТЕЛА СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ "ЈУГОИСТОК" НИШ 
 

Члан 14. 
 
 Органи Синдикалне организације су: 
  
- Скупштина Синдикалне организације,  
-        Извршни одбор Синдикалне организације,  
-        Надзорни одбор Синдикалне организације, 
-        Извршни одбор Актива жена Синдикалне организације. 
 

Члан 15. 
 
 Скупштину Синдикалне организације чине: 
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- Изабрани представници из огранака и то по један представник на сваких 
започетих 200 чланова Синдикалне организације огранака; 

- Председник и председница Извршног одбора Актива жена Синдикалне 
организације; 

- Председници Синдикалних организација огранака. 
- Председнице актива жена огранака.  
 

Члан 16. 
 
 Извршни одбор Синдикалне организације чине: 
  
- Председник Синдикалне организације; 
- Председници огранака Синдикалних организација, 
- Председница Актива жена Синдикалне организације;   
 

Члан 17. 
 
 Одбор Синдикалне организације огранка, посредно бира свог члана односно 
чланове Скупштине Синдикалне организације из редова Синдикалних повереника 
подружница. 
 
 Редовни избори одвијају се у роковима и по поступку који су утврђени изборним 
правилима Синдиката радника ЕДС-а, Изборним правилима СО „Југоисток“ Ниш, 
Статутом Синдиката ЕДС-а и одлуком Главног одбора Синдиката  радника ЕДС-а. 
 
 Члану Скупштине синдикалне организације престаје мандат: 
 
-      истеком мандата, 
-      подношењем оставке, 
-      престанком чланства у Синдикату, 
-      опозивом. 
 
 Опозив чланова Скупштине Синдикалне организације врши се по поступку и на 
начин који је важио за њихов избор.  
 

Члан 18. 
 
 Скупштина Синдикалне организације:  
 
1. усваја Правила о раду Синдикалне организације и Правила о раду Актива жена 

(на предлог Актива жена), као и измене и допуне истих, 
2. разматра, заузима ставове и доноси одлуке по питањима која су у делокругу 

активности Синдикалне организације, 
3. иницира и координира активност Синдикалних организација огранака, 
4. бира заменика председника Синдикалне организације, председника Извршног 

одбора, заменика председника Извршног одбора Синдикалне организације, као 
и председника и чланове Надзорног одбора,  

5. бира чланове Главног одбора Синдиката ЕДС-а,  
6. доноси одлуку о расписивању избора за чланове органа и тела Синдикалне 

организације и огранaка Синдикалних организација, а у складу са Статутом 
Синдиката радника ЕДС-а  и одлуком Главног одбора Синдиката радника ЕДС-
а, 

7. спроводи одлуке Главног одбора Синдиката радника ЕДС-а, 
8. доноси одлуку о проглашењу штрајка, 
9. доноси одлуке о депоновању потписа  ради располагања средствима, 
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10. формира штрајкачки фонд, одређује чланове комисије за расподелу средстава 
штрајкачког фонда и доноси Правилник о раду Штрајкачког фонда Синдикалне 
организације, 

11. доноси одлуку о сарадњи са другим Синдикатима, 
12. доноси годишњи план рада и финансијски план и усваја извештај о раду и 

финансијски извештај за протеклу годину Синдикалне организације, 
13. доноси Програм активности на почетку сваког новог сазива, 
14. доноси одлуке у другом степену у случају искључења из чланства, 
15. доноси одлуку о потписивању  Колективног Уговора код Послодавца, 
16. доноси Пословник о свом раду и измене и допуне истог, 
17. обавља и друге послове у складу са Статутом Синдиката радника ЕДС-а и овим 

Правилима о раду. 
 

Члан 19. 
 
 Извршни одбор Синдикалне организације: 
 
- припрема седнице Скупштине СО, 
-      спроводи одлуке Скупштине Синдикалне организације,  
-      доноси Пословник о свом раду и измене и допуне истог, 
-     између две седнице Скупштине Синдикалне организације има овлашћења из 

члана  18. тачке 2. и 3. 
-   припрема предлог одлуке о проглашењу штрајка за скупштину Синдикалне    

организације, 
-    доноси одлуке у складу са Планом рада и Планом обезбеђивања и располагања  

средствима Синдикалне организације, 
-   по потреби формира Комисије, одређује председника Комисије, број чланова 

Комисије и делокруг рада Комисије на предлог Одбора Синдикалних 
организација огранака, 

-      обавља и друге послове. 
 

Председник Извршног одбора координира рад и спроводи одлуке Извршног 
одбора. 

Члан 20. 
 
 Ради ефикаснијег рада синдиката, у Синдикалној организацији се по потреби 
могу формирати Комисије, које би се бавиле питањима: 
 
-      правне заштите, 
-      безбедности и заштити здравља запослених - чланова Синдиката, стандардом и 

превенцији радне инвалидности и рехабилитацијом запослених - чланова 
Синдиката, 

-      спортом и сарадњом са другим Синдикатима, 
-      праћењем примене Колективног Уговора, 
-      информисањем.  
 
 Чланове тих комисија бира Извршни одбор на предлог Одбора Синдикалних 
организација огранака. 
 

Члан 21. 
 
 Скупштина Синдикалне организације ради и одлучује на седницама. 
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 Скупштином Синдикалне организације председава председник Синдикалне 
организације, а у случају његове одсутности или болести, седницом председава 
заменик председника Синдикалне организације. 
 
 Скупштина Синдикалне организације пуноважно ради и одлучује када јој 
присуствује најмање 50% + 1 члан, а одлука се сматра донетом када за њу гласа више 
од половине, од укупног броја чланова Скупштине Синдикалне организације, осим у 
случајевима када Скупштина доноси одлуку о проглашењу штрајка, усвајању плана 
рада и финансијског плана и усвајању измена и допуна Правила о раду, када је 
потребна 2/3 већина гласова, од укупног броја чланова Скупштине Синдикалне 
организације.  
 

Члан 22. 
 
 Скупштина Синдикалне организације доноси одлуке у форми одлука, 
закључака, резолуција, платформи и мишљења. 
 
 На седницама Скупштине води се записник. Када председник Синдикалне 
организације оцени да је то неопходно због значаја седнице, записник ће се водити 
стенографски. 
 
 Седнице се могу снимати видео и тонским записима, по претходној одлуци 
Скупштине. 

Члан 23. 
 
 Извршним одбором Синдикалне организације председава председник Извршног 
одбора Синдикалне организације, а у случају његове одсутности или болести, 
седницом председава заменик председника Извршног одбора Синдикалне 
организације. 
 
 Заменик председника Синдикалне организације, координира рад синдикалних 
организација огранака. 
 

Члан 24. 
 
 Извршни одбор доноси одлуке у форми одлука, предлога, закључака и 
мишљења, већином од укупног броја чланова Извршног одбора Синдикалне 
организације. 
 
 На седницама Извршног одбора Синдикалне организације води се записник.  
 
 Видео и тонски записи седница су дозвољени по претходној одлуци Извршног 
одбора Синдикалне организације. 
 

Члан 25. 
 
 Седнице Скупштине Синдикалне организације одржавају се по потреби, а 
најмање једном у шест месеци. 
 
 Скупштина Синдикалне организације се обавезно сазива када то захтева 1/5 
чланства, 1/3 чланова Скупштине или Одбор синдикалне организације огранка. 
 
 Извршни одбор Синдикалне организације одржава седнице по потреби, а 
најмање једанпут месечно. 
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Члан 26. 
 
 Мандат чланова Скупштине, Извршног одбора и Надзорног одбора Синдикалне 
организације је 5 година и исто лице може бити поново бирано на ту функцију. 
 

Члан 27. 
 
 Синдикалну организацију представља и заступа председник Синдикалне 
организације. 
  
 Председник Синдикалне организације: 
 
-      представља и заступа Синдикалну организацију,  
-      сазива и председава седницама Скупштине Синдикалне организације,  
-      спроводи одлуке Извршног одбора и Скупштине Синдикалне организације,   
-     обавља и друге послове за које га овласти Скупштина и Извршни одбор 

Синдикалне организације, а у складу са Статутом Синдиката радника ЕДС-а и 
овим Правилима о раду. 

 
 Заменика председника Синдикалне организације, председника Извршног 
одбора и заменика председника Извршног одбора бира Скупштина Синдикалне 
организације из редова чланова Скупштине, у складу са Изборним правилима 
синдикалне организације „Југоисток“ Ниш. 
 
 У случају одсутности, председника Синдикалне организације замењује заменик 
председника Синдикалне организације. 
 
 Председник Синдикалне организације има права да одређена овлашћења 
пренесе заменику председника ради што ефикаснијег обављања свакодневних 
послова. 
 
 Председнику Синдикалне организације, заменику председника Синдикалне 
организације, председнику Извршног одбора и заменику председника Извршног одбора 
мандат престаје: 
 
-       истеком мандата, 
-       неопозивом оставком, 
-       престанком чланства у Синдикату радника Електродистрибуције Србије и ОИ, 
-       опозивом. 
 
 Опозив заменика председника Синдикалне организације, председника 
Извршног одбора и заменика председника Извршног одбора бира Скупштина 
Синдикалне организације се врши на начин и по поступку који је важио за избор. 
 

Члан 28. 
 
 Прву седницу Скупштине Синдикалне организације у новом сазиву, сазива 
председник Синдикалне организације, најкасније 10 дана од дана од верификације 
мандата и именовања чланова Скупштине Синдикалне организације, од стране 
Одбора Синдикалних организација огранака.  
 
 На првој седници Скупштине Синдикалне организације бирају се заменик 
председника Синдикалне организације, председника Извршног одбора и заменик 
председника Извршног одбора у складу са изборним правилима Синдиката радника 
ЕДС-а и изборним правилима СО „Jугоисток“ Ниш. 
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4. НАДЗОРНИ ОДБОР 
 

Члан 29. 
 
 Надзорни одбор Синдикалне организације је орган који врши надзор над 
законитошћу и исправности материјално-финансијског пословања Синдикалне 
организације, врши контролу коришћења финансијских  средстава и имовине 
Синдикалне организације и о томе најмање једанпут годишње информише Извршни 
Одбор Синдикалне организације и Скупштину Синдикалне организације.  
 
 Надзорни одбор може по свом нахођењу или по одлуци Скупштине Синдикалне 
организације, Извршног одбора Синдикалне организације или Одбора Синдикалне 
организације огранка извршити надзор и контролу материјално-финансијског 
пословања Синдикалне организације огранка или подружнице Синдикалне 
организације огранка. 
 
 Члан Надзорног одбора не сме имати ниједну другу Синдикалну функцију. 
 
 Надзорни одбор Синдикалне организације састављен је од  6 чланова (по један 
из сваког огранка). 
 
 Надзорни одбор предлаже Пословник о свом раду, који усваја Скупштина 
Синдикалне организације. 
 

5. АКТИВ ЖЕНА 
 

Члан 30. 
 
 Актив жена Синдикалне организације чине све жене чланови Синдикалне 
организације "Југоисток" Ниш у огранцима: ЕД Ниш, Eлектротимок Зајечар, ЕД 
Лесковац, ЕД Врање, ЕД Прокупље и ЕД Пирот. 
  

Члан 31. 
 
 Ради ефикаснијег функционисања и остваривања синдикалних права жена 
Синдикалне организације, образује се Извршни одбор Актива жена СО "Југоисток" 
Ниш, кога чине председнице Актива жена Синдикалних организација огранака.  
 

Члан 32. 
 
 Председнице Актива жена по огранцима бирају се у складу са изборним 
правилима Синдиката радника ЕПС-а и изборним правилима СО „Југоисток“ Ниш. 
 
 Председнице Актива жена огранака су по функцији чланови Извршног одбора 
актива жена Синдикалне организације, Скупштине Синдикалне организације и Одбора 
Синдикалних организација огранака. 
 

Члан 33. 
 
 Опозив председнице одбора Актива жена СО "Југоисток" Ниш и председнице 
актива жена по огранцима, врши се на исти начин на који је и бирана, а у складу са 
изборним правилима Синдиката радника ЕДС-а и Изборним правилима СО „Југоисток“ 
Ниш. 
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Члан 34. 
 
 Извршни одбор Актива жена Синдикалне организације, ради у складу са 
Статутом Синдиката ЕДС-а и овим Правилима о раду. 
 
 Извршни одбор Актива жена своје активности ће посебно усмерити на: 
 
-        Промовисање идеја и активности  Синдикалне организације“Југоисток” Ниш; 
-         Остваривању одговарајуће заступљености жена у синдикалном одлучивању; 
-       Покретању и разматрању свих актуелних питања из области рада Синдиката, а -

посебно питања са којима се уређује или опредељује положај и права 
запослених жена у огранцима: ЕД Ниш, Eлектротимок Зајечар, ЕД Лесковац, ЕД 
Врање, ЕД Прокупље и ЕД Пирот, СО „Југоисток“ Ниш питања друштвеног 
положаја запослених жена за једнаке могућности образовања, стручног 
оспособљавања, једнакост у запошљавању и процесу рада; 

-    Награђивању према раду, ефикаснију друштвену помоћ породици, заштити 
материнства и већем укључивању жена у синдикални рад, сарадњи са свим 
синдикалним организацијама и свим сродним организацијама у земљи и 
иностранству у оквиру којих постоје организације жена, а ако се таква сарадња 
не противи основним принципима Синдиката; 

-        Организовању Синдикалне едукације жена; 
-    Обављању других послова у складу са Статутом Синдиката ЕДС-а и овим 

Правилима о раду;   
 
  

6. СРЕДСТВА СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  "ЈУГОИСТОК" НИШ 
 

Члан 35. 
 
 Синдикална организација самостално финансира своју активност,  у складу са 
Статутом Синдиката радника Електродистрибуције Србије и Посебним Колективним 
уговором за ЕДС. 
 
 Потребна средства утврђују се сваке године у финансијском плану и програму 
активности, који се усваја на Скупштитни Синдикалне организације најкасније до 15.02. 
текуће године. 
 
 Финансијским планом се детаљно утврђује динамика и висина прихода и 
расхода и непосредно одговорна функција за његово спровођење. 
 
 Финансијске службе огранака, по извршеном обрачуну зараде, аутоматски 
пребацују припадајући део централи Синдикалне организације. 
 

Члан 36. 
 
 При Синдикалној организацији могу се формирати наменски фондови, које 
оснива Скупштина Синдикалне организације и чији рад се уређује посебним 
Правилником. 
 
 На основу Статута Синдиката ЕДС-а и члана 18. тачка 10. ових Правила о раду, 
формира се штрајкачки фонд Синдикалне организације "Југоисток" Ниш у који се 
уплаћује износ од 35 динара по члану на месечном нивоу, од стране Синдикалних 
организација огранака. 
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 Уплату средстава врше обрачунске службе огранака по аутоматизму приликом 
исплате зарада. 
 

7. ОРГАНИ И ТЕЛА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ОГРАНАКА 
 

Члан 37. 
 
 Органи Синдикалне организације огранка су: 
 
-      Одбор синдикалне организације огранка; 
-      Подружнице Синдикалне организације огранка; 
-     Надзорни одбор синдикалне организације огранка; 
-      Актив жена Синдикалне организације огранка; 
 

Члан 38. 
 
 Синдикалне организације огранака су дужне да спроводе одлуке Синдикалне 
организације „Југоисток“ Ниш. 
 
 Синдикалне организације огранака имају статус правног лица, текући рачун и 
свој печат у свему идентичан печату из члана 3. Ових Правила о раду Синдикалне 
организације, с тим што се још дописује и назив Синдикалне организације огранка. 
 
 Подружницу Синдикалне организације огранка чине сви чланови Синдикалне 
организације те подружнице.  
 
 Синдикални повереник подружнице је дужан да најмање једном у три месеца 
одржи збор подружнице Синдикалне организације на коме информише чланове о 
активностима Синдиката.  
 
 На збору Синдикалне подружнице могу се покретати иницијативе и доносити 
одлуке уколико је присутно 50% + 1 члан подружнице, а одлука је донета када се за њу 
изјасни већина од укупног броја чланова подружнице. 
 
• Синдикална организација огранка ЕД Ниш има подружнице: 
 
 

1. Дирекције и сектори 1 – Дирекција за планирање и инвестиције/ сектор за 
планирање и инвестиције ДП Ниш, Дирекција за подршку тржишту и смањивање 
губитака/ сектор подршку тржишту и смањивање губитака, сектор за одржавање 
ЕЕО и мм Ниш, центар за ИКТ/,  
 

2. Дирекције и сектори 2 – Дирекција за корпоративне послове, центар за ИМС, БЗ 
и контролу мерила ЕЕ, 
 

3. Дирекције и сектори 3 – Дирекција за економско-финансијске послове, 
 

4. Сектор за управљање ДЕЕС ДП Ниш, сектор за управљање ДЕЕС огрaнка Ниш, 
 

5. Сектор за планирање и инвестиције огранка Ниш,  
 

6. Сектор за подршку тржишту и смањење губитака огранка Ниш/служба за 
подршку тржишту, служба за пријем и контролу MM, 
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7. Сектор за одржавање ЕЕО огранка Ниш/служба за одржавање ЕЕО ВН, служба 
за одржавање MM, 
 

8. Сектор за одржавање ЕЕО огранка Ниш/служба за одржавање ЕЕО СН и НН, 
 

9. Погон Алексинац, 
 

10. Пословница Нишка Бања и Гаџин Хан, 
 

11. Пословница Дољевац, Матејевац и Топоница, 
 

12. Обновљиви извори/ХЕ Сићево и Св. Петка. 
  
 
• Синдикална организација огранка Eлектротимок Зајечар има подружнице: 
 
      1. Стручне службе, 
 
      2. Зајечар са Бољевцем, 
 
      3. Бор са Жагубицом, 

 
      4. Књажевац са Сврљигом, 
 
      5. Неготин, 

 
      6. Соко бања, 

 
      7. Мајданпек са Доњим Милановцем, 

 
      8. Кладово, 

 
      9. Тимочке електране. 
 
 
• Синдикална организација огранка ЕД Лесковац има подружнице: 
 
 
       1. Сектор за планирање и инвестиције, сектор за телекомуникације и сектор за 

план и анализу. 
 
       2. Сектор за подршку тржишту и смањење губитака и сектор за опште послове,  и 

сектор за правне послове и људске ресурсе. 
 
       3. Сектор за управљање ДЕЕС ( служба за МИЗ и аутоматизацију ДЕЕС и служба 

за планирање и оперативно управљање )  и сектор за SCADA и процесне 
технике. 

 
       4. Сектор за економско – финасијске послове (служба за финасијске послове, 

служба за рачуноводствене послове и служба за магацинско пословање) и 
Сектор за корпоративне послове (служба за ИМС и БЗ, служба за опште 
послове и служба за правне послове, служба за људске ресурсе и служба за 
информационе технологије). 
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       5. Сектор за одржавање ЕЕО и ММ (служба за одржавање ЕЕО СН и НН, служба 
за одржавање ЕЕО ВН, служба за одржавање ММ и служба за одржавање 
опреме и возила). 

 
       6. Погон Лебане. 
 
       7. Пословница погона Бојник.  
 
       8. Пословница погона Медвеђа. 
 
       9. Погон Сурдулица и Црна Трава. 
 
     10. Пословница одсека Грделица. 
 
     11. Пословница одсека Манојловац. 
  
     12. Пословница одсека Печењевац. 
 
     13. Пословница одсека Турековац. 
 
     14. Пословница одсека Власотинце. 
 
     15. Пословница одсека Вучје  и ХЕ Вучје. 
 
     16. Пословница Босилеград. 
 
      
 
 
• Синдикална организација огранка ЕД Врање има подружнице: 
 
       1. Сектор за планирање и инвестиције, и сектор за телекомуникације 
 
       2. Сектор за подршку тржишту и смањење губитака и сектор за опште послове,   и 

сектро за правне послове и људске ресурсе. 
 
       3. Сектор за управљање ДЕЕС ( служба за МИЗ и аутоматизацију ДЕЕС и служба 

за планирање и оперативно управљање ). 
 
       4. Сектор за економско – финасијске послове (служба за финасијске послове, 

служба за рачуноводствене послове и служба за магацинско пословање). 
 
       5. Сектор за корпоративне послове (служба за ИМС и БЗ, служба за опште послове 

и служба за правне послове, служба за људске ресурсе и служба за 
информационе технологије). 

 
       6. Сектор за одржавање ЕЕО СН и НН (служба за одржавање ЕЕО СН и НН). 
 
       7. Сектор за одржавање ЕЕО ВН и ММ (служба за одржавање ЕЕО ВН, служба за 

одржавање ММ и служба за одржавање опреме и возила, одељење за возни 
парк). 

 
       8. Пословница одсека Врањска бања. 
 
       9. Пословница одсека Трговиште. 
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       10. Пословница одсека Владичин Хан. 
 
       11. Пословница одсека Бујановац. 
 
       12. ОИ/ХЕ Јелашница.  
 
       13. Пословница одсека Прешево. 
 
 
• Синдикална организација огранка ЕД Пирот има подружнице: 
 
       1. Сектор за планирање и инвестиције, Сектор за подршку тржишту и смањење 

губитака и сектор за опште послове, и сектор за правне послове и људске 
ресурсе. 

 
       2. Сектор за управљање ДЕЕС ( служба за МИЗ и аутоматизацију ДЕЕС и служба 

за планирање и оперативно управљање ). 
 
       3. Сектор за економско – финасијске послове (служба за финасијске послове, 

служба за рачуноводствене послове и служба за магацинско пословање), 
Сектор за корпоративне послове (служба за ИМС и БЗ, служба за опште 
послове и служба за правне послове, и служба за информационе технологије). 

 
       4. Сектор за одржавање ЕЕО и ММ (служба за одржавање ЕЕО СН и НН, служба 

за одржавање ЕЕО ВН, служба за одржавање ММ и служба за одржавање 
опреме и возила). 

 
        5. Пословница одсека Димитровград. 
 
        6. Пословница одсека Бабушница. 
 
        7. Пословница одсека Бела Паланка. 
 
 
• Синдикална организација огранка ЕД Прокупље има подружнице: 
 
  

1. Сектор за планирање и инвестиције, и сектор за контролу економско – 
финасијског пословања, Сектор за подршку тржишту и смањење губитака, 
сектор за опште послове, и сектор за правне послове и људске ресурсе, Сектор 
за управљање ДЕЕС, (служба за МИЗ и аутоматизацију ДЕЕС, служба за 
планирање и оперативно управљање) и сектор за SCADA и процесне технике). 

 
       2. Сектор за економско – финасијске послове (служба за финасијске послове и 

служба за рачуноводствене послове), Сектор за корпоративне послове (служба 
за ИМС и БЗ, служба за опште послове и служба за правне послове). 

 
       3. Сектор за одржавање ЕЕО и ММ (служба за одржавање ЕЕО СН и НН, служба 

за одржавање ЕЕО ВН, служба за одржавање ММ и служба за одржавање 
опреме и возила). 

 
        4. Погон Куршумлија. 
 
        5. Пословница погона Блаце. 
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        6. Пословница погона Мерошина. 
 
        7. Пословница погона Житорађа. 
 

Члан 39. 
 
 Највиши орган Синдикалне организације огранка је Одбор синдикалне 
организације огранка, кога чине председник Синдикалне организације огранка, 
председница Актива жена огранка и по један изабрани Синдикални повереник из сваке 
подружнице Синдикалне организације огранка.   

 
Члан 40. 

 
 Председника Синдикалне организације огранка бирају сви чланови Синдикалне 
организације огранка непосредним тајним гласањем у складу са изборним правилима 
Синдиката радника ЕДС-а и изборним правилима СО „Југоисток“ Ниш. 
 
 Заменика председника синдикалне организације огранка бира Одбор 
Синдикалне организације огранка од чланова Одбора Синдикалне организације 
огранка, на предлог председника Синдикалне организације огранка. 
 
 Председник Синдикалне организације огранка је уједно и председник Одбора 
Синдикалне организације.  
 
 За заменика председника Синдикалне организације огранка изабран je кандидат 
који добије 50% + 1 глас, од укупног броја чланова Одбора Синдикалне организације 
огранка.  
 
 Повереника подружнице Синдикалне организације огранка бирају сви чланови 
те Синдикалне подружнице, непосредно тајним гласањем у складу са изборним 
правилима Синдиката радника ЕПС-а и изборним правилима СО „Југоисток“ Ниш. 
 
 Одбор Синдикалне организације огранка ради и одлучује на седницама. 
 
 Одбором Синдикалне организације огранка председава председник Синдикалне 
организације огранка, а у случају његове одсутности или болести, седницом 
председава заменик председника Синдикалне организације огранка. 
 
      члан 41.  
 
 Одбор Синдикалне организације огранка може донети одлуку да подружнице 
Синдикалне организације огранка имају подрачун у оквиру Синдикалне организације 
огранка, преко којих ће обављати финансијско пословање у складу са финансијским 
планом пословања Синдикалне организације огранка за текућу годину.  
 
      члан 42. 
 
 Одбор Синдикалне организације огранка ради и одлучује на седницама. 
 
 Одбор Синдикалне организације огранка пуноважно ради и одлучује када му 
присуствује најмање 50% + 1 чланова, а одлука се сматра донетом када за њу гласа 
више од половине, од укупног броја чланова Одбора Синдикалне организације огранка. 
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 Одбор Синдикалне организације огранка може донети одлуку да сваки 
повереник из подружнице процентуално носи право гласа у односу на број чланова 
Синдиката из своје подружнице, што се може детаљније регулисати посебним 
правилима Одбора Синдикалне организације огранка. 
 
 Гласање је по правилу јавно.  
 
 Одбор Синдикалне организације огранка доноси одлуке у форми oдлука, 
закључака, резолуција, платформи и мишљења. 
 
 На седницама Одбора Синдикалне организације огранка води се записник. Када 
председник Синдикалне организације огранка оцени да је то неопходно због значаја 
седнице, записник ће се водити стенографски. 
 Седнице се могу снимати видео и тонским записима, по претходној одлуци 
Одбора Синдикалне организације огранка. 
 
 Седнице Одбора Синдикалне организације огранка одржавају се по потреби, а 
најмање једном месечно. 
 
 Мандат чланова Одбора Синдикалне организације огранка је 5 година и исто 
лице може бити поново бирано на ту функцију. 
 

Члан 43. 
 
 Опозив председника синдикалне организације огранка и повереника 
Синдикалне подружнице врши се по поступку и на начин на који је биран у складу са 
изборним правилима синдиката радника ЕДС-а и изборним правилима СО „Југоисток“ 
Ниш. 
 
 Синдикалну организацију огранка представља и заступа председник 
Синдикалне организације огранка.  
 
 Председник Синдикалне организације огранка: 
 
-      представља и заступа Синдикалну организацију огранка, 
-      сазива и председава седницама Одбора Синдикалне организације огранка,  
-    спроводи одлуке Извршног одбора и Скупштине Синдикалне организације, као и 

одлуке  Одбора Синдикалне организације огранка,   
-     располаже средствима Синдикалне организације огранка, у складу са 

финансијским планом пословања Синдикалне организације огранка,  
-     стара се о доследној примени Статута Синдиката ЕДС-а и Правила о раду 

Синдикалне организације “Југоисток” Ниш и Пословника о раду Одбора 
Синдикалне организације огранка,  

-    одлучује о ангажовању стручних лица за пружање потребне помоћи члановима 
Синдикалне организације огранка, 

-     извештава чланове Одбора Синдикалне организације огранка о свим 
активностима између два заседања Одбора Синдикалне организације огранка, 
уз сагласност Одбора Синдикалне организације огранка, 

-     обавља и друге послове за које га овласти Одбор Синдикалне организације 
огранка у складу са Статутом Синдиката ЕДС-а и Правилима о раду 
Синдикалне организације “Југоисток” Ниш. 

 
 Мандат председника Синдикалне организације огранка је 5 година и исто лице 
може више пута бити бирано за ту функцију. 
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Члан 44. 
 
 Одбор Синдикалне организације огранка: 
 
- разматра, заузима ставове и доноси одлуке по питањима која су у делокругу 

активности Синдикалне организације огранка, 
- иницира и координира Синдикалне активност у подружницама, 
- бира заменика председника Синдикалне орагнизације огранка и чланове 

Надзорног одбора Синдикалне организације огранка; 
- бира чланове Одбора Синдикалне организације огранка у Скупштину 

Синдикалне организације и члана Надзорног одбора Синдикалне организације 
испред Синдикалне организације огранка, 

- спроводи одлуке Главног одбора Синдиката радника "Електродистрибуције 
Србије" и Скупштине Синдикалне организације,  

- доноси годишњи план рада и финансијски план пословања Синдикалне 
организације огранка,  

- доноси Програм активности на почетку сваког новог сазива, 
- доноси одлуку у случају искључења из чланства, 
- доноси Пословник о свом раду и измене и допуне истог, 
- даје мишљење о променама систематизације и броја извршилаца, 
- даје мишљење у поступцима када постоје услови за отказ Уговора о раду,  

запосленог радника, члана Синдикалне организације огранка, 
- разматра и усваја извештај о раду и финансијски извештај Синдикалне 

организације огранка за претходну годину, који на крају године подноси 
председник Синдикалне организације огранка, 

- формира комисију за хуманитарну помоћ и доноси Правилник Синдикалне 
организације огранка за доделу хуманитарне и солидарне помоћи члановима 
Синдикалне организације огранка, 

- формира фонд за бескаматне позајмице члановима Синдикалне организације 
огранка, одређује чланове Управног одбора за доделу средстава фонда и 
доноси Правилник о раду фонда, 

- предлаже доношење одлуке о проглашењу штрајка, а у складу са Статутом -
 Синдиката радника ЕДС-а и овим Правилима о раду, 
- одлучује о унапређењу система и информисања чланства, 
- обавља и друге послове у складу са Статутом Синдиката радника ЕДС-а и овим 

Правилима о раду. 
- Одбор Синдикалне органзације огранка доноси одлуку о броју чланова и 

надлежностима Одбора подружнице Синдикалне организације огранка и исте 
именује на предлог повереника Синдикалне подружнице. 

 
 Прву седницу Одбора Синдикалне организације огранка у новом сазиву, сазива 
председник Синдикалне организације огранка, у року од 7 дана од дана објављивања 
резултата избора од стране Изборне комисије Синдикалне организације.  
 
 На првој седници Одбора Синдикалне организације огранка бирају се чланови 
Скупштине Синдикалне организације. 
 

Надзорни одбор огранка 
 

Члан 45. 
 
 Надзорни одбор Синдикалне организације огранка је орган који врши надзор 
над законитошћу и исправности материјално-финансијског пословања Синдикалне 
организације огранка, врши контролу коришћења финансијских  средстава и имовине 
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Синдикалне организације огранка и о томе најмање једанпут годишње информише 
Одбор Синдикалне организације огранка.  
 
 Надзорни одбор броји 3 (три) члана, које бира Одбор Синдикалне организације 
огранка. Члан Надзорног одбора не може обављати друге функције у Синдикату.  
 
 Надзорни одбор предлаже Пословник о свом раду, који усваја Одбор 
Синдикалне организације огранка. 
 

8. ФИНАНСИРАЊЕ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОГРАНКА 
 

Члан 46. 
 

 Активности Синдикалне организације огранка финансирају се: 
 
- из чланарине, 
- из прихода од имовине, 
- из прилога, поклона и других извора, 
 

Члан 47. 
 
 Чланарина у Синдикалној организацији огранка је јединствена и износи 1% од 
нето зараде члана синдиката. 
 
 Расподела чланарине из предходног става се врши по следећем принципу : 
 
- Синдикалној организацији огранка, 
- централи Синдиката радника ЕДС-а у номиналном новчаном износу по члану 

Синдиката, у складу са Статутом Синдиката радника ЕДС-а, на основу одлуке 
Главног одбора Синдиката ЕДС-а;        

- на основу финансијског плана Синдикалне организације огранка, а по одлуци 
Одбора Синдикалне организације огранка; 

- подружницама Синдикалне организације огранка по одлуци Одбора Синдикалне 
организације огранка према финансијском плану. 

 
 Расподелу и пренос чланарине на начин предвиђен ставом 2. овог члана, врше 
по аутоматизму службе за обрачун зарада код послодавца. 
 

Члан 48. 
 

 Одбори Синдикалне организације огранка могу одлучити да чланарина износи и 
више, али не више од 2% од зараде. 
 
 Повећани износ чланарине припада Синдикалној организацији огранка и 
користи се за финансирање активности и потреба које Одбор Синдикалне организације 
огранка одреди. 
 

Члан 49. 
 
 Финансијски план Синдикалне организације огранка садржи очекиване приходе 
и расходе у раду Синдикалне организације огранка у календарској години. Финансијски 
план усваја Одбор Синдикалне организације огранка, најкасније до 15.02. текуће 
године за ту годину. 
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 У року из предходног става, Одбор Синдикалне организације огранка усваја 
Извештај о раду Синдикалне организације огранка и остварења финансијског плана за 
предходну годину који подноси председник Синдикалне организације огранка. 
 

Члан 50. 
 
 Стручне, административне и друге послове за потребе Синдикалне 
организације огранка, могу обављати стручне службе огранака. 
 
 Одбор Синдикалне организације огранка доноси одлуку о образовању Комисије 
за попис имовине и обавеза Синдикалне организације огранка, у складу са Законом о 
рачуноводству и ревизији. Комисија је у обавези да најкасније до 31.01. текуће године, 
сачини Извештај о попису за претходну календарску годину и исти достави Одбору 
Синдикалне организације огранка на усвајање.  
 
 

9. САДРЖАЈ РАДА СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 

 
Члан 51. 

 
 Ради реализације интереса чланства и остваривања права запослених из 
радног односа, права запослених по основу заштите на раду, као и других права 
запослених, Синдикална организација подноси захтеве органима управљања 
предузећа, њиховим извршним органима и пословодним органима, о уређивању 
појединих питања од интереса за запослене чланове синдиката. 
 

Члан 52. 
 
 За остваривање својих ставова који се односе на економски и социјални положај 
запослених, Синдикална организација користи сва легална и дозвољена средства 
синдикалне борбе (сарадња, информисање, преговарање, критика, притисак, 
оспоравање, контра предлози, протестни скупови,). 
 
 Када су интереси чланства угрожени, а друге методе нису дале очекиване 
резултате, Синдикална организација организује штрајк запослених у огранцима: ЕД 
Ниш, Eлектротимок Зајечар, ЕД Лесковац, ЕД Врање, ЕД Прокупље и ЕД Пирот, у 
складу са Законом и прописима о штрајку, одлукама Главног одбора Синдиката ЕДС-а 
и другим актима који регулишу ту материју. 
 

Члан 53. 
 
 Скупштина Синдикалне организације пре заузимања ставова по важнијим 
питањима из члана 54. ових Правила о раду организује расправу и консултације у 
Синдикалним организацијама огранака. 
 
 Код заузимања ставова по овим и другим питањима Скупштина Синдикалне 
организације полази од мишљења већине чланова. 
 
 Усвојени ставови и одлуке обавезни су за Синдикалне организације огранака и 
целокупно чланство. 
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Члан 54. 
 
 Синдикална организација, односно њени органи, дужна је да размотри свако 
питање из свог делокруга рада када то захтева Синдикална организација огранка, о 
њему заузме став и обавести организацију. 
 
 Синдикална организација може захтевати да Синдикалне организације огранака 
размотре одређена питања и о њима заузму став. 
 
 Скупштина Синдикалне организације може сазвати седницу Одбора 
Синдикалне организације огранка, уколико оцени да таква активност води ка 
разрешењу евентуалне спорне ситуације. 
 

Члан 55. 
 
 Синдикална организација, у домену својих надлежности и овлашћења, 
оствариваће међународну сарадњу са другим Синдикатима и њиховим асоцијацијама, 
изражавајући солидарност међународном синдикалном покрету. 
 
 Синдикална организација посебно ће посветити пажњу заштити права жена - 
чланица Синдиката и помагати им да се активније укључе у синдикалне активности. 
 
 Синдикална организација се може придруживати међународним асоцијацијама 
синдиката, посредно преко Синдиката радника Електродистрибуције Србије или 
непосредно, уз одлуку Скупштине синдикалне организације и сагласност Главног 
одбора Синдиката радника ЕДС-а. 
 

Члан 56. 
 
 Рад Синдикалне организације је јаван, осим у случајевима када се на 
седницама Скупштине и Извршног одбора, расправља о питањима која представљају 
пословну тајну Синдиката, о чему се на предлог председника Синдикалне организације   
доноси одговарајућа одлука. 
 

Члан 57. 
 
 Синдикална организација остварује сарадњу са средствима јавног 
информисања у циљу боље презентација својих ставова и одлука. 
 
 Уколико се покаже потреба за организовањем сопственог информативног 
гласила, Скупштина Синдикалне организације донеће о томе посебну одлуку. 
 
 

10. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 58. 
 
 Синдикална организација стиче правну и пословну способност даном уписа у 
регистар Синдикалних организација. 
 

Члан 59. 
 
 Синдикална организација огранка може донети своја правила о раду која морају 
бити усклађена са овим Правилима о раду.  
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 Правила о раду Одбора Синдикалних организација огранака могу ближе 
регулисати: 
 
-      Oдредбе члана 44. који се односи на отварање подрачуна подружнице 

Синдикалних организација огранка, као и то да подружница Синдикалне 
организације огранка има свој печат; 

-    Oдредбе члана 45. који се односи на доношење одлуке да се гласање у Одбору 
Синдикалне организације огранка врши тако да сваки повереник из подружнице 
процентуално носи право гласа у односу на број чланова Синдиката 
подружнице; 

-   Oдредбе члана 47. који се односи на Правила о раду подружнице Синдикалне 
организације огранка и доношење одлуке о броју чланова и надлежностима 
Одбора подружнице Синдикалне организације огранка; 

 
Члан 60. 

 
 Измене и допуне ових Правила о раду Синдикалне организације усвајају се по 
поступку који је важио за њихово доношење. 
 

Члан 61. 
 
 Тумачење одредби ових Правила о раду Синдикалне организације даје 
Скупштина Синдикалне организације. 
 

Члан 62. 
 
 Ова Правила о раду Синдикалне организације "Југоисток" Ниш ступају на снагу 
даном усвајања на седници Скупштине Синдикалне организације.  
 

Члан 63. 
 
 Ступањем на снагу ових Правила о раду, престају да важе Правила о раду 
Синдикалне Организације „Југоисток“ Ниш  од 14.02.2018 године. 
 
 
 
                                              Председник  
                                                                                            Синдикалне организације 
                                   "Југоисток" Ниш  
                         Бо бан Стојков  ић  


