
 На основу чл. 29. и 31. Статута Синдиката запослених у правосудним органима 
Србије (Синдиката правосуђа Србије), Републички одбор, на седници одржаној 24. 
октобра 2014. године, донео је 
 

ОДЛУКУ 
О ОДРЖАВАЊУ ИЗБОРА У СИНДИКАТУ ЗАПОСЛЕНИХ 

У ПРАВОСУДНИМ ОРГАНИМА СРБИЈЕ 
 

Члан 1. 
 

 Избори у Синдикату запослених у правосудним органима Србије (скраћено: 
Синдикату правосуђа Србије), спроводе се за чланове органа и носиоце функција у 
синдикалним организацијама, покрајинским, окружним и градским одборима, као и 
Синдикату правосуђа Србије. 
 

Члан 2. 
 
 Синдикалне организације у правосудним органима Србије, избор својих чланова 
и носиоца функција, као и избор чланова за органе и носиоце функција у Синдикату 
правосуђа Србије, врше у складу са Статутом Синдиката правосуђа, својим правилима 
и овом Одлуком, за период 2015-2020. године. 
 Изборне активности почињу даном усвајање ове одлуке и завршавају се 
одржавањем изборне Скупштине Синдиката правосуђа Србије. 
 Поступак избора за органе Синдиката на свим нивоима спроводе органи у 
садашњем мандату. 
 

Члан 3. 
 
 Изборе су дужне да спроведу све синдикалне организације које припадају 
Синдикату правосуђа Србије, осим синдикалних организација које су извршиле избор у 
новооснованим судовима и тужилаштвима (због измењене територијалне организације 
од 1. јануара 2014. године).  
 

Члан 4. 
 
 У циљу остваривања своје основне функције неопходно је да у кадровској 
политици основни принцип за избор чланова органа и носиоца функција буду: знање, 
морал и лична одговорност за синдикални рад. 
 За носиоце функција и чланове органа Синдиката предлажу се и бирају 
кандидати који: 

- поседују знање и испољавају способност за остваривање интереса за 
заштиту права чланства; 

- поседују организаторске и друге способности за синдикални рад и као такви 
уживају углед и имају поверење чланства; 

- нису пензионисана лица, лица на руководећем положају и на функцијама у 
правосудним органима и политичким партијама; 

- који су спроводили одлуке Синдиката у циљу јединственог деловања на 
остваривању интереса чланова Синдиката, 

 
Члан 5. 

 
 Синдикалне организације на изборним скупштинама бирају: 

- председника синдикалне организације, 
- чланове одбора синдикалне организације, 
- чланове надзорног одбора. 



 
Члан 6. 

 
 Окружне одборе чине председници синдикалних организација са њихове 
територије. Окружни и градски одбор на изборним састанцима бирају председника 
одбора, који је аутоматски и члан Републичког одбора. 
 Покрајински одбор чине председници окружних и градских одбора са територије 
Покрајине. 
 

Члан 7. 
 
 Синдикалне организације на својим изборним састанцима, као и окружни, 
градски и покрајински одбори, могу да предлажу кандидата за председника Синдиката 
правосуђа Србије. Образложени писани редлог доставља Републичком одбору 
Синдиката правосуђа у року који је овом одлуком утврђен. 
 Сви предложени кандидати за председника Синдиката правосуђа Србије морају 
имати писану сагласност да прихватају кандидатуру. 
 Кандидате за председника Синдиката правосуђа верификује Републички одбор 
и о њима даје своје мишљење. 
 Кандидати су обавезни да на Изборној скупштини Синдиката правосуђа Србије 
изнесу свој програм рада за наредни мандатни период. 
 

Члан 8. 
 
 Избори у Синдикату обавиће се у следећим роковима: 
 А. Избори и конституисање органа у синдикалним организацијама до 30. 
децембра 2014. године 
 Б. Избор и конституисање органа Синдиката за округ-град до 31.1.2015. године. 
 Ц. Избор и конституисање у покрајинама до 1. марта 2015. године. 
 Д. Одржавање Изборне скупштине и конституисање органа Синдиката 
правосуђа Србије на нивоу Републике током априла 2015. године. 
 

Члан 9. 
 
 Записници и извештаји изборних комисија синдикалних организација, округа, 
града и покрајина, достављају се Републичком одбору одмах по завршеним изборима. 
 
 

Члан 10. 
 
 Својство делегата Изборне скупштине имају досадашњи и новоизабрани 
чланови Републичког одбора. 

 
 

Члан 11. 
 
 Избор члана органа и носиоца функција у синдикалним организацијама и 
Синдикату правосуђа Србије врши се тајним гласањем од више кандидата. 
 Изузетно за носиоце функција (председника синдикалне организације и 
председника Синдиката правосуђа Србије), уколико није предложено више кандидата, 
избор се врши од једног кандидата. 
 Уколико је утврђено више кандидата, изабран је онај кандидат који добије више 
од половине гласова присутних чланова. 
 За кандидате који нису добили потребан број гласова из става 3. 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. 
 У другом кругу изабрани су кандидати који добију највећи број гласова. Када у 
другом кругу гласања два или више кандидата добију исти број гласова, изабран је 
кандидат који се по редоследу на гласачком листићу налази први. Редослед кандидата 
на гласачком листићу утврђује се по азбучном реду презимена и имена кандидата. 
 

Члан 12. 
 
 Ако је на листи утврђен један кандидат, изабран је ако добије две трећине 
гласова присутних чланова органа. 
 

Члан 13. 
 
 Синдикалне организације дужне су да у складу са чл. 208. Закона о раду, одлуку 
о избору председника и чланова органа синдикалне организације доставе послодавцу 
у року од осам дана од спровођења избора. 
 

Члан 14. 
 
 Ова одлука ступа на снагу даном усвајања. 
 
 
 
                 Председник 
 
         Милошевић Слађанка 

 
 
 
 
 

 


