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На основу члана 27. Статута Синдиката Телекома „Србија“ Извршни одбор Синдиката
Телекома „Србија“, на седници одржаној дана 12.02.2015. године, донео је:
ИЗБОРНА

ПРАВИЛА

Члан 1.
Изборна правила се доносе ради ближег одређивања начина спровођења избора у
Синдикату Телекома „Србија“.
Члан 2.
Извршни одбор расписује изборе најмање 60 дана пре истека мандата чланова органа и
носиоца функција, као и приликом замене чланова органа и носиоца функција, осим у случају
ако из објективних разлога Извршни одбор не одлучи другачије.
Избори на нивоу Синдикалне организације
Члан 3.
На основу члана 14. Статута Синдиката Телекома „Србија“ у Синдикалној организацији
се бира Одбор, Надзорни одбор, председник и заменик председника Синдикалне организације.
Право учешћа на изборима имају сви чланови Синдиката Телекома „Србија“ из
Синдикалне организације у којој се спроводе избори.
Члан Синдиката Телекома „Србија“ не може учествовати на изборима у више
Синдикалних организација, тј. не може бити члан више Синдикалних организација.
Члан 4.
Одбор Синдикалне организације има најмање 5 чланова, укључујући и председника
Синдикалне организације.
Надзорни одбор Синдикалне организације има најмање 3 члана.
Члан 5.
Одбор Синдикалне организације дужан је да донесе одлуку о начину спровођења избора
и броју чланова Одбора и Надзорног одбора Синдикалне организације. Овом одлуком Одбор
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Синдикалне организације је дужан да утврди укупан број чланова Одбора и Надзорног одбора
Синдикалне организације, као и број чланова који се евентуално бирају у деловима Синдикалне
организације, затим начин спровођења избора за председника Синдикалне организације, којом
ће уредити да ли се председник Синдикалне организације бира тајним гласањем/изјашњавањем
чланова Синдикалне организације према правилима која се односе на избор чланова Одбора или
се бира од стране Одбора Синдикалне организације из редова чланова Одбора Синдикалне
организације.
На предлог председника Синдикалне организације, Одбор Синдикалне организације
именује
заменика
председника
и
благајника
Синдикалне
организације.
Члан 6,
За спровођење избора у Синдикалној организацији образује се Изборна комисија која не
може имати мање од 3 члана. Чланови Изборне комисије су чланови Синдиката Телекома
„Србија“ из Синдикалне организације.
Члан Изборне комисије не може да буде кандидат на изборима.
Изборну комисију Синдикалне организације именује председник Синдиката Телеома
„Србија“ на предлог Одбора Синдикалне организације у којој се спроводе избори.
Изборна комисија Синдикалне организације за спровођење избора по потреби може да
образује бирачке одборе који спроводе изборе у својој организационој целини.
Бирачки одбори имају најмање 3 члана.
Члан 7.
Избори се врше тајним изјашњавањем на основу предлагања већег броја кандидата од
броја који се бира.
Предлагање кандидата за чланове Одбора Синдикалне организације врши чланство
Синдикалне организације, као и кандидате за избор председника Синдикалне организације,
уколико се бира непосредно од стране чланова Синдиката.
Члан 8.
Изабран је онај кандидат који добије више од половине укупног броја гласова чланова,
односно делова Синдикалне организације, који су изашли на изборе.
Избори се понављају за кандидате који нису добили потребну већину гласова.
У други круг избора иду два кандидата са листе, који су у првом кругу добили највећи
број
гласова.
У другом кругу избора изабрани су они кандидати који добију највећи број гласова.
Ако два кандидата добију једнак број гласова, изабран је онај кандидат чије је презиме
прво по азбучном реду.
Члан 9.
После пребројавања гласова, Бирачки одбори сачињавају записнике о изборним
резултатима које достављају заједно са изборним материјалом (бирачки списак и гласачки
листићи) Изборној комисији Синдикалне организације.
Изборна комисија Синдикалне организације на основу изборног материјала сачињава
записник о изборним резултатима за Синдикалне организације.
Изборна комисија Синдикалне организације проглашава резултате избора.
Изборна комисија Синдикалне организације предаје изборни материјал и записник
председнику Синдикалне организације.
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Председник Синдикалне организације доставља коначне резултате избора председнику
Синдиката, Извршном одбору, Надзорном одбору Синдиката и председнику Регије, којој
припада Синдикална организација најкасније у року од 7 дана од дана одржавања избора.
Избори на нивоу Регије
Члан 10.
Регионални одбор чине чланови Извршног одбора са те регије, односно председници
Синдикалне организације и представници регије у Председништву, као и носиоци функција у
Синдикату са те регије, који су чланови Извршног одбора.
Регионални одбор бира тајним гласањем председника регије, од кандидата које предложе
чланови регионалног одбора.
На предлог председника регије, регионални одбор именује заменика председника регије.
У изборној години, када се врше избори у свим Синдикалним организацијама,
регионални одбор се конституише тако што председници Синдикалних организација и носиоци
функција у Синдикату са те регије, као и представници регије, који су чланови Извршног
одбора, прво бирају представнике регије у Председништву и то на започетих 500 чланова по
једног. Након тога приступа се избору председника регије.
Регионални одбор именује делегате за Скупштину Синдиката из редова председника
Синдикалне организације и чланова одбора Синдикалне организације и то на сваких 60 чланова
на регији по један делегат.
Председник регије доставља коначне резултате избора председнику Синдиката Телекома
„Србијa“, председнику Извршног одбора и председнику Надзорног одбора најкасније у року од
7 дана од дана одржавања избора.
Изборна седница Скупштине
Члан 11.
Изборну седницу Скупштине сазива председник Скупштине у року од 20 дана од дана
достављања делегата од стране председника Регије.
Седницом Скупштине председава председник Скупштине до избора новог председника и
заменика председника Скупштине, након чега новоизабрани председник Скупштине преузима
председавање седницом.
Скупштина може да спроводи изборе и пуноважно одлучује, ако је присутно више од
половине укупног броја чланова Скупштине.
Члан 12.

-

-

Скупштина Синдиката бира и именује:
бира председника и заменика председника Скупштине од чланова Скупштине;
бира председника Синдиката;
на предлог председника Синдиката Скупштина именује два потпредседника;
уколико председник Синдиката предложи Скупштина на његов предлог именује и
разрешава потпредседнике за делатности, а одлуком о именовању утврдиће послове и
задатке које ће именовани потпредседници обављати везане за делатност за коју су
именован;
бира чланове Надзорног одбора;
формира и именује чланове радних тела и стручних комисија, осим савета Синдиката;
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-

именује комисију фонда солидарности;
именује Статутарну комисију.

Право да предлажу кандидата за председника Скупштине, заменика председника
Скупштине, председника Синдиката, чланове Надзорног одбора и радних тела и комисија имају
Регионални одбори, Извршни одбор и најмање 1/3 чланова Скупштине.
Члан 13.
За спровођење избора Скупштина формира Изборну комисију која не може имати мање
од 3 члана. Чланови Изборне комисије не могу бити кандидати на изборима.
Избори се врше тајним изјашњавањем на основу предлагања већег броја кандидата од
броја који се бира.
После пребројавања гласова, Изборна комисија, на основу списка делегата и гласачких
листића, сачињава записник о изборним резултатима и проглашава резултате избора.
Када се врше именовање потпредседника Синдиката, чланова радних тела и комисија
јавним изјашњавањем/гласањем, именовање проглашава Председник Скупштине.
Избори за председника Скупштине, заменика председника Скупштине
и председника Синдиката
Члан 14.
За председника Скупштине, заменика председника Скупштине и председника Синдиката
изабрани су они кандидати који су добили више од половине гласова присутних чланова
Скупштине.
Именовање потпредседника Синдиката
Члан 15.
На предлог председника Синдиката, Скупштина именује потпредседнике Синдиката
јавним изјашњавањем, уколико за њих гласа више од половине присутних чланова Скупштине.
Избор чланова Надзорног одбора и именовање чланова радних тела и комисија
Члан 16.
За чланове Надзорног одбора изабрани су они кандидати који су добили више од
половине гласова присутних чланова Скупштине.
Чланови радних тела и комисија именују се јавним изјашњавањем, уколико Скупштина
не одлучи другачије.
За чланове радних тела и комисија именовани су они кандидати који добију више од
половине гласова присутних чланова Скупштине.
Када већи број кандидата од броја који се бира/именује добије захтевану већину, за
чланове Надзорног одбора, радних тела и стручних комисија, изабрани/именовани су кандидати
који имају већи број гласова.
Уколико потребан број кандидата није добио захтевану већини или су добили исти број
гласова, спроводи се други круг избора у који улазе кандидати са највећим бројем гласова.
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Ако више кандидата у другом кругу добију исти број гласова, изабран је кандидат чије је
презиме прво по азбучном реду.
Уколико је за чланове Надзорног одбора предложен број кандидата једнак броју који се
бира, Скупштина може донети одлуку да се чланови Надзорног одбора бирају јавним
изјашњавањем/гласањем.
Конституисање Извршног одбора
Члан 17.
Председник Извршног одбора сазива конститутивну седницу Извршног одбора у року од
20 дана од дана одржавања изборне седнице Скупштине.
Извршни одбор може да спроводи изборе и пуноважно одлучује, ако је присутно више од
половине укупног броја чланова Извршног одбора.
Седницом председава председник Извршног одбора до избора новог председника
Извршног одбора, након чега новоизабрани председник Извршног одбора преузима
председавање седницом.
Извршни одбор бира председника Извршног одбора од чланова Извршног одбора, тајним
гласањем на основу предлагања већег броја кандидата.
Право да предлажу кандидата за председника Извршног одбора имају Регионални
одбори и најмање 1/3 чланова Извршни одбор.
За председника Извршног обора изабран је кандидат који добије више од половине
гласова присутних чланова Извршног одбора.
На предлог председника Извршног одбора, Извршни одбор именује заменика
председника Извршног одбора, уколико за њега гласа више од половине присутних чланова
Извршног одбора.
На предлог председника Синдиката, Извршни одбор именује генералног секретара,
уколико за њега гласа више од половине присутних чланова Извршног одбора.
Изборни принципи
Члан 18.
Када се приликом избора председника Скупштине, заменика председника Скупштине,
председника Синдиката или председника Извршног одбора, на изборној листи нађу више од два
кандидата, а ниједан у првом кругу није добио захтевану већину или су добили исти број
гласова, у том случају у други круг улазе кандидати са највећим бројем гласова.
Ако два кандидата у другом кругу добију исти број гласова, изабран је кандидат чије је
презиме прво по азбучном реду.
Уколико је само један кандидат предложен за носиоца одређене функције из става 1.
овог члана, сматра се изабраним ако за њега гласа више од половине присутних чланова
Скупштине, односно Извршног одбора, а Скупштина, односно Извршни одбор у овом случају
може донети одлуку да се избори спроведу јавним изјашњавањем/гласањем.
Замена члана органа и носиоца функција
Члан 19.
Замена чланова органа Синдиката врши се на предлог Синдикалне организације, односно
органа који су их бирали или виших органа.
Број регистрације: уверење бр. 100-00-638/1997-02, редни број 128/02, Регистар синдикалних организација Министарства рада,
запошљавања и социјалне политике; Матични број: 17555154; ПИБ:102661213; Текући рачун: Banca Intesa a.d. Beograd,
Милентија Поповића 7б, Београд; број рачуна:160-106863-72.

Синдикална организација и орган Синдиката дужни су да размотре предлог за замену
његовог члана у року од 30 дана. Изјашњавање о замени члана органа Синдиката врши се у
синдикалној организацији или органу Синдиката, на начин на који је биран.
У случају престанка својства члана органа или носиоца функције: оставком, смрћу,
губитком пословне способности и разрешењем, односно опозивом пре истека мандата, то место
ће бити попуњено на начин предвиђен за избор/именовање лица коме је престало чланство,
односно функција из наведених разлога.
Мандат тако изабраног/именованог лица траје до истека мандата лица уместо којег је
изабран/именован.
Члан 20.
Ова изборна правила ступају на снагу даном доношења, а престају да важе Изборна
правила бр. 135/1-2 од 10.02.2011. године.

Председник
Извршног одбора
Синдиката Телекома ,,Србија“
Братислав Антанасковић
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