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Записник са 10.  седнице Статутарног одбора  
одржане 29.03.2012. године 

 
 

Присутни: Предраг Вујаклија, Војислав Живковић, Предраг Јовановић, 
Мирољуб Милошевић, Милован Несторовић и Зоран Тасић. Оправдано одсутан Иван 
Симовић. 

 
Предложени дневни ред: 

1. тачка: Усвајање записника са 9. седнице Статутарног одбора 
2. тачка: Разматрање приспелих предмета 
3. тачка: Договор о даљем раду 
4. тачка: Разно                                                једногласно усвојен 

 
 
АД 1.  
Записник са 9. седнице Статутарног одбора усвојен једногласно. 
 
АД 2. 
За  ову седницу приспела су три предмета. Предмети се разматрају по редоследу 

приспећа.  
 
Предмет 1:  Захтев за тумачење приспео од стране др Дуње Циврић, 

председнице Покрајинског одбора Синдиката запослених у здравсву и соц. заштити 
Војводине: Да ли пензионисани радници, који су остали чланови Синдиката запослених 
у здравству и социјалној заштити Србије (редовно плаћају синдикалну чланарину), 
могу да буду део такмичарских екипа на Сусретима здравља и да се такмиче?  

Након дискусије Статутарни одбор на основу члана 48. став 5. тачка 2. Статута 
Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије једногласно даје 
следеће  

Тумачење: 
Статут не познаје препреке да пензионисани радници, који су остали чланови 

Синдиката запослених у здравству и социјалној заштит Србије и редовно плаћају 
синдикалну чланарину, буду део такмичарских екипа на Сусретима здравља и да се 
такмиче.  Конкретну одлуку о томе  сходно члану 45. став 1. тачка 33. доноси 
Републички одбор Синдиката, односно орган или тело које он за то овласти.  

 
Предмет 2: Захтев за тумачење приспео од  стране др Либуше Јурица 

Благојевић: Одласком у пензију представника ЈБО остало је упражњено место у 
Републичком одбору. Молим вас да ми протумачите начин коптирања представника у 
више органе- да ли је то следећи са изборне листе или се врши нов избор и на који 
начин? 



Након дискусије Статутарни одбор на основу члана 48. став 5. тачка 2. Статута 
Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије једногласно даје 
следеће  

 
Тумачење: 

Сагледавајући Правила о раду Синдиката запослених у здравству и социјалној 
заштити Србије за Јужно-бачки округ, Статутарни одбор сматра да се упражњено место 
представника ЈБО у Републичком одбору попуњава кооптирањем првог на листи по 
броју гласова иза кандидата чији је мандат престао због одласка у пензију. 

Саставни део Тумачења је  
Образложење: 

Правилима о раду Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити 
Србије за Јужно-бачки округ, у члану 18. став 1. тачка 13. се наводи да Скупштина бира 
одређени број чланова органа Синдиката Србије и Покрајине, у складу са одлуком 
Републичког одбора и одлуком Покрајинског одбора. Према нама доступним 
информацијама избор за члана Републичког одбора из ЈБО се врши са јединствене 
листе. Нисмо имали доступну Одлуку о изборима, али сматрамо да она треба да је у 
складу са Правилима о раду, која су највиши акт Синдиката на територији. Док су на 
снази ова Правила о раду, овакво решење сматрамо јединим исправним.   

 Процес кооптирања описан је у члану 48. став. 11. Аналогија која се односи на 
делокруг рада органа Синдиката у покрајини, граду и округу са органима Синдиката 
запослених у здравству и социјалној заштити Србије је описана у члану 112. Статута 
Синдиката.  

Из свега напред  наведеног произилази да Одбор за ЈБО треба да констатује да је 
престао мандат  члану Републичког одбора из Јужно-бачког округа  и да га замени 
првим на листи по броју гласова иза кандидата чији је мандат престао због одласка у 
пензију. Верификацију замене члана Републичког одбора врши Републички одбор у 
складу са чланом 45. став 1. тачка 20. 

 
Предмет 3:  Захтев за тумачење приспео од  Божидара Николића, председника 

Подунавског округа: У Здравственом центру „Свети Лука“ Смедерево дошло је до 
статусних промена, односно до формирања 2 здравствене установе: Општа болница 
„Свети Лука“ Смедерево и здравствена установа Дом здравља Смедерево. Обе ове 
установе су регистроване као посебан правни субјект од 20.01.2012. године. Како је у 
бившем Здравственом центру „Свети Лука“ Смедерево до статусних промена Синдикат 
запослених у здравству и социјалној заштити Србије био организован као Синдикална 
организација Здравственог центра „Свети Лука“ Смедерево, молим да Статутарни 
одбор да тумачење да ли је према Статуту синдиката могуће да тако регистрована 
Синдикална организација и даље функционише за оба послодавца или је потребно 
ускладити организацију Синдиката код новонасталих послодаваца са Статутом  
Синдиката? 

 
Након дискусије Статутарни одбор на основу члана 48. став 5. тачка 2. Статута 

Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије једногласно даје 
следеће  

 
Тумачење: 

Неопходно је да се формирају и региструју синдикалне организације Синдиката 
запослених у здравству и социјалној заштити Србије код оба новонастала послодавца : 
Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево и  Дома здравља Смедерево.  

Саставни део Тумачења је  
Образложење: 



Сходно члану 63. став 2. . Статута Синдиката запослених у здравству и 
социјалној заштити Србије, синдикална организација организује се у установи 
здравства и у установи социјалне заштите, односно код једног послодавца.  

У члану 18. став 1. тачка  2. Статута  као  циљ, функција и задатак  Синдиката 
наводи се да преговара ради закључивања колективних уговора и закључује колективне 
уговоре. 

У члану 20. став 1. тачка 3. каже се да се запослени учлањују у Синдикат ради 
заштите права из рада и по основу рада, а нарочито због закључивања колективних 
уговора као незаменљивог инструмента уређивања положаја и интереса запослених. 

У члану 71. став1. тачка 6. каже се да се синдикална организација ангажује на 
остваривању и заштити права и интереса чланства из рада и по основу рада а посебно 
закључује и прати примену колективног уговора код послодавца, као и примену 
Посебног колективног уговора и Општег колективног уговора.  

При давању Тумачења Статутарни одбор је сагледао и одредбе Закона о раду 
(Службени гласник РС број 24/05 и 61/05) који у члану 248. прописује  да Колективни 
уговор код послодавца закључују послодавац и репрезентативни синдикат код 
послодавца. 

Из свега напред наведеног проистиче да се синдикалне организације формирају 
према социјалном партнеру, односно код послодавца па је стога и тумачено као у 
изреци. 

Нравно, новоформиране синдикалне организације могу након конституисања и 
обављеног процеса регистрације код Министарства за рад и социјалну политику, 
одлукама својих надлежних органа утврдити модалитете међусобне сарадње. 

 
АД 3. 
Чланови Статутарног одбора су упознати са предлогом председника Синдиката 

да је сврсисходније и рационалније да се Статутарни одбор при раду на предлогу новог 
Статута не састаје у одвојеним седницама које трају по неколико сати, већ да се 
договори једно окупљање где би се пар дана интензивно радило на томе. Постоје 
позитивна искуства везана за овакав начин рада (Ивањица и Велика Плана) , а и 
уштедело би се значајно на путним трошковима за одвојене седнице. Након дискусије 
Статутарни одбор је задужио Војислава Живковића да направи план рада на новом 
Статуту, са основним идејама и циљевима, као и са предвиђеним тајмингом 
активности. Договорено је да на јесен одржи једно такво заседање (чији термин ће се 
накнадно договорити) на којем би се започело са радом и након сагледавања резултата 
тог заседања утврдио начин даљег рада, поставили циљеви и утврдили рокови за 
завршавање одређених радњи на новом Статуту.  

Предмети који пристигну за тумачења ће се и дање разматрати у Статутом 
предвиђеним роковима.  

 
АД 4. 
Од стране председника Синдиката је накнадно стигао захтев за тумачење након 

завршеног рада по приспелим предметима, па је наведени захтев размотрен под тачком 
Разно, како се због тога не би заказивала посебна седница. Председник Синдиката 
износи да постоје бројни позиви са терена у којима се  тражи да се утврди статутарност 
политичког ангажовања чланова органа и носилаца функција у Синдикату, од којих се 
неки налазе на изборним листама за посланике, односно одборнике на предстојећим 
изборима.  

Статутарни одбор је констатовао  комплексност ове теме. Након дискусије у 
којој су учествовали сви чланови Одбора, Статутарни одбор на основу члана 48. став 5. 
тачка 2. Статута Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије 
једногласно даје следеће  

 
Тумачење: 



Политичко ангажовање носилаца функција и чланова органа на свим нивоима 
организовања и деловања Синдиката, у смислу обављања функције у политичким 
странкама, односно партијама, или стицања статуса народног посланика, односно 
одборника, у супротности је са Статутом Синдиката запослених у здравству и 
социјалној заштити Србије. Саставни део Тумачења је  

Образложење: 
Чланом 27. Статута Синдиката је прописано да члан који је избран, односно 

именован на пословодну функцију или функцију у државним органима, органима 
локалне самоуправе, односно територијалне аутономије, или на функцију у политичким 
странкама, док обавља послове на тој функцији не може да буде биран у органе и за 
носиоца функција у Синдикату.  

Чланом 127. став2 је прописана обавеза да сваки предложени кандидат потпише 
Кодекс понашања, којим се одриче сваке могућности да у току вршења  синдикалне 
функције прихвати именовање на пословодну функцију у установи или на положају у 
органима власти.  

Истовремено у основним одредбама Статута у члану 2. став 1. прописано је  да 
је Синдикат независан и самосталан у односу на послодавце, удружења послодаваца, 
државне и друге органе власти, политичке партије, странке и верске заједнице.  

Статутарни одбор је мишљења да овакво политичко ангажовање синдикалаца, 
односно својеврсна политизација синдиката, носи са собом потенцијално велику 
опасност по Синдикат и да је неспојиво са обављањем функције, односно са чланством 
у органима Синдиката..  

Због свега напред наведеног тумачено је као у изреци. 
 
За тачност 
секретар Статутарног одбора                         председник Статутарног одбора  
Јелена Говедарица                                                        Војислав Живковић 
 
 
 
 
 


