_____________________________________________________________________________________

ИЗБОРНА ПРАВИЛА

Београд

На основу члана 14. и члана 27. Статута Самосталног синдиката поштанских радника
(у даљем тексту Синдиката) Главни одбор 29.03.2019. доноси Измену и допуну Изборних
правила
I
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилима се регулише и уређује:
• Избор чланова Одбора синдикалних организација;
• Избор носилаца функција у синдикалној организацији:
- Председника синдикалне организације;
- Потпредседника синдикалне организације;
- Секретара синдикалне организације;
• Избор чланова органа Синдиката испред синдикалне организације;
- делегата Скупштине;
- чланова Главног одбора;
• Избор радног председништва Скупштине Синдиката;
• Избор председника, потпредседника и секретара Синдиката;
• Избор чланова Статутарног одбора и Надзорног одбора;
• Избор председника Ресорних одбора, чланова Фонда солидарности, Комисија и тела
Синдиката;
• Образац обавештење о изборима;
• Образац изјава о кандидатури.
Члан 2.
Сваки члан има право да бира и буде биран на свим нивоима организовања Синдиката у
складу са Статутом и Изборним правилима.
Сваки члан Синдиката може да буде кандидован или да се самокандидује за носиоца
функције у Синдикату у складу са Статутом и Изборним правилима.
Члан 3.
Избор за чланове органа, тела, облика организовања и деловања Синдиката и носиоца
функције у Синдикату врши се тајним гласањем између више кандидата.
Изузетно, када није предложено више кандидата избори се врше од једног кандидата.
Сваки кандидат дужан је да се изјасни о прихватању кандидатуре, потписивањем изјаве о
кандидатури, чиме стиче право да буде на изборној листи.
Изборна листа утврђује се по азбучном реду презимена и имена кандидата.
Изабран је онај кандидат који добије више од половине гласова укупног броја чланова
органа тела, облика организовања и деловања Синдиката.
За кандидате, са изборне листе на којој је утврђено више кандидата који нису добили
потребну већину гласова из става 5. овог члана спроводи се други круг гласања.
За други круг гласања утврђују се кандидати који су у првом кругу добили највећи број
гласова и то за једног кандидата више од броја који се бира.
Листа кандидата за други круг гласања утврђује се према редоследу добијених гласова у
првом кругу.

У другом кругу изабрани су кандидати који добију највећи број гласова.
Уколико у другом кругу два или више кандидата добију исти број гласова, изабран је
кандидат који се по редоследу на гласачком листићу налази први.
Ако је на изборној листу утврђен једна кандидат и он не добије потребну већину гласова
из става 5. овог члана, избори се понављају са више кандидата.
Члан 4.
На свим нивоима организовања Синдиката на којима се спроводе избори бира се Изборна
комисија која броји најмање 3. члана.
Изборна комисија из својих редова бира председника и заменика председника Изборне
комисије.
Члан 5.
Изборна комисија обавља следеће послове:
• Стара се да се избори спроведу у складу са Статутом, Изборним правилима и
одлукама органа Синдиката;
• Објављује списак чланова Одбора синдикалне организације;
• Објављује листу кандидата за носиоце функција у синдикалној организацији;
• Припрема изборне материјале;
• Одлучује о поништавању гласања и одређује поновно гласање;
• Утврђује и објављује резултате избора и подноси извештај надлежним органима,
телима и облицима организовања Синдиката;
• Одлучује о приговорима на спровођење избора;
• Обавља и друге послове везане за спровођење избора.
Изборна комисија о свом раду води одговарајући записник.
II
ОДРЕДБЕ О ИЗБОРИМА У СИНДИКАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Члан 6.
Одбор синдикалне организације чине чланови који су у писаном облику прихватили
ангажовање у Одбору.
Одбор синдикалне организације броји најмање пет чланова.
Члан 7.
Синдикалне организација из својих редова бира:
• Председника;
• Потпредседника;
• Секретара;
• Чланова Главног одбора;
• Делегате Скупштине.
Члан 8.
Синдикална организација из својих редова може дати предлоге:
Председнику Синдиката за:
• Председника Ресорног одбора.
Председнику Ресорног одбора за:

• Чланове Ресорног одбора.
Главном одбору Синдиката за:
• Чланова Фонда солидарности;
• Чланове комисија и тела Синдиката.
Скупштини Синдиката за:
• Председника Синдиката;
• Потпредседника Синдиката;
• Секретара Синдиката;
• Чланове Статутарног одбора и
• Чланове Надзорног одбора.
III
ОДРЕДБЕ О ИЗБОРИМА НА НИВОУ ГЛАВНОГ ОДБОРА
Члан 9.
На предлог синдикалних организација, Главни одбор Синдиката бира:
• Чланове Фонда солидарности;
• Чланове комисија и тела Синдиката.
IV
ОДРЕДБЕ О ИЗБОРИМА НА НИВОУ СКУПШТИНЕ
Члан 10.
Скупштина Синдиката из својих редова бира:
• Верификациону комисију;
• Радно председништво Скупштине;
• Председника Синдиката;
• Потпредседника Синдиката;
• Секретара Синдиката;
• Чланове Статутарног одбора и
• Чланове Надзорног одбора.
V
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Број делегата Скупштине и чланова Главног одбора утврђује Главни одбор својом
Одлуком на основу броја чланова синдикалних организација.
Члан 12.
Измене и допуне Изборних правила ступају на снагу даном усвајања.

Дејан Јовић, председник.

______________________________________________________________________
(назив тела/облика организовања/органа синдиката)

На основу Одлуке Главног одбора о спровођењу избора од --.--.20--. године и
члана 55. Статута Самосталног синдиката поштанских радника

ОБАВЕШТАВАМО ВАС
1. Да ће се избори за СО ССПР „-----------“ одржати --.--.20--. године. О месту и
времену одржавања конститутивне седнице бићете благовремено обавештени.
2. Полазећи од начела да сваки члан може да бира и буде биран,
обавештавамо Вас да потписивањем Изјаве о прихватању ангажовања у
одбору СО, постајете члан Одбора СО и стичете право да се кандидујете за
све функције у органима и телима Синдиката у складу са Статутом, Изборним
правилима и Одлуком о заступљености представника СО у Скупштини и
Главном одбору.
3. Изјаву о кандидатури можете до --.--.20--. године доставити лицу задуженом
за спровођење избора поштом на адресу ____________________, __________
или путем електронске поште на меил: ___________________.
4. Избори су прилика да се синдикално ангажујете и преузмете одговорност
за заштиту и унапређење појединачних и колективних права чланова
Синдиката и свих запослених.

Прилог:
- Изјава о прихватању ангажовања у одбору СО

Председник СО

______________________________________________________________________
(назив тела/облика организовања/органа синдиката)

На основу члана 55. Статута Самосталног синдиката поштанских радника, дајем

ИЗЈАВУ
О ПРИХВАТАЊУ АНГАЖОВАЊА
У ОДБОРУ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

__________________________
(презиме и име кандидата)

Изјављујем да прихватам ангажовање у Одбору СО ССПР „-------------------------“
на изборима који ће се одржати --.--.20--. године.

__________ године.
_______________
(место)

Потпис кандидата
________________________

_____________________________________________________________________
(назив тела/облика организовања/органа синдиката)

На основу члана 55 Статута Самосталног синдиката поштанских радника, дајем

ИЗЈАВУ
О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА
___________________________________________
(назив функције)

__________________________
(презиме и име кандидата)

Изјављујем да прихватам кандидатуру за _____________________
(назив функције)
(назив тела/облика организовања/органа синдиката)

На изборима који ће се одржати _____________________________________године.

_________________ године.
_____________________
(место)

Потпис кандидата
________________________

