
 
 
 
 
 
 

 На основу члана 30. Статута Самосталног синдиката запослених у пољопривреди, 
прехрамбеној, дуванској индустрији и водопривреди Србије, Организација Самосталног синдиката 
__________________________________ на својој седници одржаној _________________године усвојила је: 
 
 
 

П Р А В И Л А  
СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА 

___________________________________________________ 
 

Члан 1. 
 

 Синдикална организација Самосталног синдиката _____________________ (у даљем тексту: 
Синдикална организација Самосталног синдиката) је синдикат код послодавца ________________________а 
у складу са Статутом Самосталног синдиката запослених у пољопривреди, прехрамбеној, дуванској 
индустрији и водопривреди Србије  од  12.06.2020. године. 

 
Члан 2. 

 
 Назив Синдикалне организације  Самосталног синдиката гласи : 
__________________________________________________________________________ . 
 Седиште Синдикалне организације Самосталног синдиката  је у  
__________________________________________________________________________ . 
 
 Одлуку о промени назива и седишта Синдкалне организације Самосталног синдиката доноси одбор 
Синдикалне организације Самосталног синдиката. 
 

Члан 3. 
 
 Синдикална организација Самосталног синдиката имао својство правног лица. 
 Синдикална организација Самосталног синдиката има текуће рачуне преко којих региструје и одвија 
целокупно материјално-финансијско пословање. 
 Синдикална организација Самосталног синдиката уписана је у Регистар синдиката који се води код 
Министарства за рад, запошљавање и социјалну политику Владе Републике Србије, Решењем број: 
________________________ од _____________ године, под  редним бројем _______.  
 

 

 

 

Члан 4. 

 

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ПОЉОПРИВРЕДИ 

ПРЕХРАМБЕНОЈ, ДУВАНСКОЈ ИНДУСТРИЈИ И ВОДОПРИВРЕДИ СРБИЈЕ 
 



  
Синдикална организација Самосталног синдиката је облик деловања Самосталног синдиката 

запослених у пољопривреди, прехрамбеној, дуванској индустрији и водопривреди Србије. 
Општи акти Синдикална организација Самосталног синдиката су: 

• Статут Самосталног синдиката запослених у пољопривреди прехрамбеној, дуванској индустрији и 
водопривреди Србије; 

• Правила Синдикалне организације Самосталног синдиката. 
 
 

Члан 5. 
 
 Синдикална организација Самосталног синдиката је дужна да послује у складу са законом и да своју 
активност и деловање одвија у складу са Статутом Самосталног синдиката запослених у пољопривреди 
прехрамбеној, дуванској индустрији и водопривреди Србије, овим Правилима и Одлукама и другим актима 
органа Синдикалне организације Самосталног синдиката.  
 

Члан 6. 
 

 Печат Синдикалне организације Самосталног синдиката је округлог облика и садржи текст: 
Самостални  синдикат запослених у пољопривреди прехрамбеној, дуванској индустрији и водопривреди 
Србије, Синдикална организација Самосталног синдиката ___________________________________. 
 У средини печата је знак Самосталног синдиката запослених у пољопривреди прехрамбеној, 
дуванској индустрији и водопривреди Србије.  
 Текст печата је на српском језику, исписан ћирилицом. 
  
 

Члан 7. 
 

 Штамбиљ Синдикалне организације Самосталног синдиката је правоугаоног облика и садржи назив 
и седиште Синдикалне организације Сасмосталног синдиката, деловодни број и датум завођења. (НИЈЕ 
ОБАВЕЗНО) 
 
 

Члан 8. 
 

 Синдикална организација Самосталног синдика има свој меморандум. 
 
 Меморандум може да садржи следеће податке: 
 

1. назив и знак Самосталног синдиката запослених у пољопривреди прехрамбеној, дуванској 
индустрији и водопривреди Србије; 

2. знак Савеза Самосталних синдиката Србије; 
3. назив и знак Синдикалне организације; 
4. број решења о упису у Регистар синдиката; 
5. матични број; 
6. порески индентификациони број (ПИБ-а); 
7. бројеве текућих рачуна; 
8. бројеве телефона, факса и e-maill адресу; 
9. адресу седишта синдиклане организације; 

 
 



 
Члан 9. 

 
 У циљу ефикаснијег рада Синдикалне организације Самосталног синдиката, као облик деловања 
формирају се следеће синдикалне подружнице: 
 

1. Синдикална подружница _____________________________________ која обухвата чланове 

Самосталног синдиката запослене у __________________________________; 

2. Синдикална подружница _____________________________________ која обухвата чланове 

Самосталног синдиката запослене у __________________________________; 

3. Синдикална подружница _____________________________________ која обухвата чланове 

Самосталног синдиката запослене у __________________________________; 

4. Синдикална подружница _____________________________________ која обухвата чланове 

Самосталног синдиката запослене у __________________________________; 

 
Синдикалне подружнице своју активност обављају у складу са Статутом Самосталног синдиката 

запослених у пољопривреди прехрамбеној, дуванској индустрији и водопривреди Србије и Правилима 
Синдикалне организацике Самосталног синдиката. 
  

Члан 10. 

 Органи Синдикалне организације Самосталног синдиката су: 

1. Председник Синдикалне организације Самосталног синдиката; 
2. Одбор Синдикалне организације Самосталног синдиката; 
3. Надзорни одбор Синдикалне организације Самосталног синдиката; 
4. Председништво Синдикалне организације Самосталног синдиката; (није предвиђено Статутом, 

може само Одлуком Одбора чл.30 тач.18) 
 

Члан 11. 
 

 Одбор Синдикалне организације Самосталног синдиката  својом одлуком утврђује број чланова 
одбора, водећи рачуна о пропорционалној заступљености синдикалних подружница, а 
према броју чланова Самосталног синдиката. 

 Чланови одбора по функцији су: 
 
1. председник Синдикалне организације Самосталног синдиката; 
2. председници синдикалних подружница 
3. секретар Синдикане организације Самосталног синдиката; 
4. чланови Председништва Синдикалне органзације Самосталног синдиката.( није по статуту чл.29 али 

могу бити Одлуком) 
 

Члан 12. 
  
 Одбор Синдикалне организације Самосталног синдиката, на предлог председника Синдикалне 
организације Самосталног синдиката, врши избор чланова Председништва Синдикалне организације 
Самосталног синдиката.  



 Број чланова Председништва Синдикалне организације Самосталног синдиката утврђује одлуком 
Одбор Синдикалне организације Самосталног синдиката. 
 Председник и секретар Синдикалне организације Самосталног синдиката су по функицији чланови 
Председништва Синдикалне организације Самосталног синдиката. 

  
Члан 13. 

 Надзорни одбор броји три члана. 
 Надзорни одбор из свог састава бира председника. 
 Надзорни одбор је самосталан у свом раду. 
 Надзорни одбор врши надзор над финансирањем, расподелом и употребом средстава Синдикалне 
организације. 
 Надзорни одбор најмање једном годишње упознаје одбор Синдикалне организације Самосталног 
синдиката са информацијом о извршемом увиду о материјално-финансијском пословању Синдикалне 
организације Самосталног синдиката. 
 
 

Члан 14. 
 

 Функција председника Синдикалне организације Самосталног синдиката обавља се 
професионално – волонтерски, а у складу са Колективним уговором код послодавца. 
 

Члан 15. 
 

 Секретара Синдикалне организације Самосталног синдиката бира одбор Синдикалне организације 
на предлог председника Синдикалне организације Самосталног синдиката. 
 

Члан 16. 
 

 Синдикална подружница бира председника синдикалне подружнице. 
 

Члан 17. 
 

 Статутом Самосталног синдиката запослених у пољопривреди прехрамбеној, дуванској индустрији и 
водопривреди Србије утврђена су права, обавезе, надлежности и одговорности: 
 

1. чланова Самосталног синдиката и организације Самосталног синдиката; 
2. одбора Синдикалне организације Самосталног синдиката; 
3. Надзорног одбора Синдикалне организације Самосталног синдиката; 
4. Председништва Синдикалне организације Самосталног синдиката; 
5. председника Синдикалне организације Самосталног синдиката; 
6. секретара Синдикалне организације Самосталног синдиката; 
7. благајника Синдикалне организације Самосталног синдиката; 
8. синдикалне подружнице;  
9. председника синдикалне подружнице. 

 
члан 18. 

 
 Органи синдикалне организације Самосталног синдиката су изборни. 
 Избори се обављају сваке пете године, а на основу одлуке Републичког одбора Самосталног 
синдиката запослених у пољопривреди прехрамбеној, дуванској индустрији и водопривреди Србије и одлуке 
Синдикалне организације Самосталног синдиката. 



 Избори се могу обавити и у току трајања мандата, уколико је то неопходан услов за рад Синдикалне 
организације. 
 

Члан 19. 
 

 Мандат председника, чланова одбора, Председништва, чланова Надзорног одбора и секретара 
Синдикалне органицзације Самосталног синдиката, као и председника, синдикалних подружница траје пет 
година и може се поновити. 
 У случају престанка функције пре истека мандата, новоизабраним члановима, односно носиоцима 
функција мандат траје до редовних избора. 
 

Члан 20. 
 

 Предлагање кандидата за чланове органа Синдикалне органзације Самостаног синдиката и 
синдикалних подружница врши се на састанцима синдикалних подружница, или на састанцима синдикалних 
група по деловима процеса рада. 
 Кандидате за чланове органе Синдикалне организације Самосталног синдиката и синдикалних 
подружница могу предложити чланови Синдикалне организације, органи Синдикалне организације, 
синдикалних подружница и виши органи Самосталног синдиката запослених у пољопривреди прехрамбеној, 
дуванској индустрији и водопривреди Србије. 
 Листе кандидата за чланове органа Синдикалне организације Самосталног синдиката и синдикалних 
подружница утврђује одбор Синдикалне органицзације Самосталног синдиката. 
 

Члан 21. 
 

 Избори у Синдикалној организацији спроводе се у складу са Статутом Самосталног синдиката 
запослених у пољопривреди прехрамбеној, дуванској индустрији и водопривреди Србије и Одлуком 
Републичког одбора Самосталног синдиката запослених у пољопривреди прехрамбеној, дуванској 
индустрији и водопривреди Србије о спровођењу избора за текући мандатни период.  

Члан 22. 
 

 Чланарина је основни извор финансирања активности, а извори могу бити још: приходи од 
пословања и маркетинга, донације, легати, прилози, поклони и друга средства. 

 
Члан 23. 

 
 Чланарина је јединствена и износи 1% од зараде. 
 Одбор Синдикалне организације Самосталног синдиката својом одлуком утврђује расподелу 
чланарине између Одбора и синдикалних подружница. 
 Расподела чланарине између Синдикалне организације Самосталног синдиката и виших органа 
Самосталног синдиката запослених у пољопривреди прехрамбеној, дуванској индустрији и водопривреди 
Србије, утврђује се Статутом и Правилником Самосталног синдиката запослених у пољопривреди 
прехрамбеној, дуванској индустрији и водопривреди Србије.   
 Одбор Синдикалне организације Самосталног синдиката може да одлучи да чланарина износи и 
више од 1% зараде.  
 Повећани износ чланарине служи Синдикалној организацији Самосталног синдиката за 
финансирање активности и потреба које одреди Одбор Синдикалне организације Самосталног синдиката.  
 Финансијско пословање врши се на основу финансијског плана Синдикалне организације 
Самосталног синдиката. 
 
 



 
 

Члан 24. 
 

 Синдикална организација Самосталног синдиката може формирати наменске фондове и Касу 
узајамне помоћи, што се одређује посебним одлукама и правилницима које доноси Одбор Синдикалне 
организације Самосталног синдиката. 
 

Члан 25. 
 

 Синдикална организација Самосталног синдиката делује у оквиру Самосталног синдиката 
запослених у пољопривреди прехрамбеној, дуванској индустрији и водопривреди Србије. 
 У оквиру Самосталног синдиката запослених у пољопривреди прехрамбеној, дуванској индустрији и 
водопривреди Србије, Синдикална организација је члан Пододбора ______________ 
(сем водопривреде немамо пододборе). 
 
 

Члан 26. 

 Измене и допуне ових Правила врши Одбор синдикалне организације Самосталног синдиката. 
 Тумачење ових правила  даје Одбор синдикалне организације Самосталног синдиката. 
 На питања која нису регулисана овим правилима примењују се одредбе Статута Самосталног 
синдиката запослених у пољопривреди прехрамбеној, дуванској индустрији и водопривреди Србије и одлуке 
виших органа Самосталног синдиката запослених у пољопривреди прехрамбеној, дуванској индустрији и 
водопривреди Србије. 
 

Члан 27. 
 

 Ова правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли у седишту 
Синдикалне организације Самосталног синдиката. 

 
Члан 28. 

 
 Даном ступања на снагу ових правила престају да важе Правила о раду Синдикалне организације 
Самосталног синдиката _____________________________ , од_______________ године. 
 
 
 
 
 
 
                                      Синдикална организација Самосталног синдиката 
 
         _________________________ 
 
 
 
 
               П р е д с е д н и к  
 
         __________________________ 

 



 
 


