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С  Т  А  Т  У  Т 
СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ 

 
         Усвојен на петој ванредној Скупштини Синдиката железничара Србије, 

одржаној 17.12.2009. године, са Изменама и допунама усвојеним на Другој 

ванредној Скупштини Синдиката железничара Србије, одржаној 29.04.2015. 

године. 

 

 

I 
 

ОСНОВНА НАЧЕЛА 

 
Члан 1. 

 

          Синдикат железничара Србије (СЖС) је добровољна, интересна, самостална 

и нестраначка организација, која на начелима солидарности, узајамности и 

заједничког деловања штити интересе чланова и унапређује њихов радно-правни и 

социјално-економски статус. 

 

Члан 2. 

 

         Назив Синдиката је: Синдикат железничара Србије (у даљем тексту СЖС). 

Скраћени назив је СЖС. 

         Седиште СЖС је у Београду, улица Немањина број 6, соба 153. 

 

Члан 3. 

 

СЖС  је јединствена организација за територију Републике Србије, коју 

чине чланови организовани у синдикалне организације код  више послодаваца. 

            СЖС у остваривању својих циљева и заштити интереса чланова користи сва 

међународним  конвенцијама, законом, колективним уговором и овим Статутом 

призната средства. 

 

Члан 4. 

 

        СЖС је независан од државних органа, политичких партија, верских заједница 

и Послодавца. 

        СЖС се залаже за изградњу демократског друштва заснованог на тржишној 

привреди, владавини права и потпуним слободама,  као и за развој социјалне 

правде према међународно признатим стандардима. 

        СЖС делује на принципима солидарности, демократичности, одговорности и 

јавности у раду.  
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       Изражава своје ставове и интересе према Послодавцу и Влади Републике 

Србије, а усаглашава их у оквиру основних циљева и интереса, користећи све 

облике синдикалних активности предвиђених међународним конвенцијама, 

Уставом и законом (преговарање, арбитража, протест, штрајк и друго). 

       СЖС се изјашњава против националне и верске нетрпељивости, као и сваког 

облика расизма. 

 

Члан 5. 

 

        СЖС може ступити у  савезе и асоцијације организација синдиката у земљи и 

иностранству, на начелима равноправности, узајамности и солидарности, ради 

заједничког деловања на стварању услова за побољшање услова рада и живота 

својих чланова. 

        Одлуку о приступању из става 1. овог члана, као и одређивање обима и 

садржине сарадње, доноси Скупштина СЖС. 

 

Члан 6. 

 

        У реализацији статутарних начела у циљу заштите интереса својих чланова, 

СЖС остварује следеће функције и задатке: 

- преговара у циљу закључивања колективног уговора и закључује колективни 

уговор, 

- учествује у спору због незакључивања или непримењивања одредби колективног 

уговора и у решавању евентуалних спорова користи све методе синдикалне борбе, 

- прати примену колективног уговора, 

- штити права чланства из рада и по основу рада, 

-учествује у активностима за обезбеђивање материјалне и социјалне сигурности и 

професионалних права чланова, 

- побољшање услова за безбедност и здравље на раду и заштиту животне средине, 

- заузима ставове, предлаже и покреће иницијативе за доношење и измене закона и 

других прописа којима се штите права из рада и по основу рада, 

- остваривање утицаја на доношење одлука државних и  пословодних органа, које 

су од значаја за материјални, професионални и социјални положај запослених, 

- активно учествује на развоју демократских односа у друштву, као услова 

остваривања свих права, 

- у циљу заштите интереса и права чланства и остваривања задатака и циљева, 

организује штрајк и друге видове синдикалне борбе, 

- иницира и захтева одговорност органа и функционера, чија је активност довела до 

погоршања положаја чланства, 

- обезбеђује информисање чланства и јавности о својим активностима, одлукама и 

другим актима, 

- обједињава активности и изграђује стратегију јединственог деловања 

синдикалних организација и других организационих облика СЖС, 

- унапређује материјалну основу и развија синдикално предузетништво, 

- остварује међународну сарадњу на начелима равноправности, узајамности и 

солидарности, 
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- оспособљава чланство за реализацију програмских начела и задатака, 

- ствара услове за побољшање стандарда чланства и очување психофизичких и 

здравствених способности чланова  организовањем превентивно-рекреативног 

одмора и спортских активности, 

- залаже се за јачање синдикалног покрета и сарадње са другим синдикатима у 

циљу побољшања свеукупног положаја запослених, 

- као и друге активности од значаја за организацију и чланство. 

 

II 

ОДНОС СЖС СА ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА, ПОСЛОДАВЦЕМ И 

ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА 
 

 
Члан 7. 

 

            У остваривању сарадње са државним органима, Послодавцем и другим 

организацијама и институцијама, изражене кроз договоре, преговоре, споразуме и 

слично, СЖС ће се залагати да активно учествује давањем предлога за доношење 

закона, подзаконских аката и одлука, који ће довести до заштите интереса чланства 

и побољшања материјално-социјалног положаја и других права из рада и по основу 

рада. 

Члан 8. 

 

              Када договори и преговори не дају задовољавајуће резултате и када се 

оцени да су угрожени интереси синдикалног чланства, СЖС може користити сва 

легална средства притиска: јавна критика и оспоравање одређених решења, одлука 

и мера, захтевање оставке појединих органа или смењивање појединаца које сматра 

одговорним, као и организовање протестних скупова и штрајкова. 

 

 

III 

САРАДЊА СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА СИНДИКАТА 

 

 

Члан 9. 

 

                СЖС може остваривати сарадњу са другим организацијама синдиката на 

територији Републике Србије и ван ње, полазећи од узајамног уважавања и 

солидарности, заједничких интереса и колегијалности. 

                 Ради постизања већег утицаја могу се вршити повезивања (савези, 

асоцијације и коалиције), при чему је обавезно да се поштују програмска начела и 

самосталност СЖС. 
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Члан 10. 

 

             Одлучивање о трајном повезивању у савезе и асоцијације у надлежности је 

Скупштине СЖС и не може се пренети на друге органе СЖС. 

             Одлуку о привременим акционим формама повезивања (штрајк, протест, 

индустријске акције и слично) са другим синдикатима доноси Главни одбор СЖС 

(у даљем тексту: ГО СЖС). 

              За заједничко деловање декларативног карактера (прогласи, заједничке 

платформе и слично)  надлежан  је Извршни одбор ГО СЖС. 

 

IV 

 

ЧЛАНСТВО У СЖС 
Права и обавезе 

 

Члан 11. 

 

               Чланство у СЖС је појединачно. Запослени постаје члан СЖС 

потписивањем приступнице, на основу слободно изражене воље, пошто се упозна 

са правима и обавезама чланства у СЖС, предвиђеним овим Статутом. 

               Учлањење се врши потписивањем приступнице у синдикалној 

организацији (у даљем тексту: СО), чиме запослени постаје члан СО и СЖС. 

                Статус члана СЖС задржавају запослени на дуготрајним одсуствима са 

посла, када о томе дају одговарајућу изјаву. 

 

Члан 12. 

 

                Члан СЖС који је изабран, односно именован на пословодну функцију 

или функцију у државним органима и политичким странкама, док обавља ту 

функцију не може бити биран за члана органа и носиоца функције у СЖС. 

 

                Даном стицања својства члана другог синдиката, престаје чланство у 

СЖС. 

                Стицањем услова за примену става 2. овог члана, члан је дужан да измири 

у целости сва евентуална дуговања према СЖС. 

 

Члан 13. 

 

                 По учлањењу у СЖС, члан стиче право на чланску карту. 

                 Облик, садржај и вредност чланске карте утврђује ГО СЖС. 

                 Приликом остваривања права утврђених овим Статутом и другим 

документима, члан је дужан да покаже чланску карту. 

                  Чланска карта је власништво СЖС и приликом иступања или искључења 

из чланства, члан је обавезан да је врати овлашћеном лицу СЖС. 

                   Чланска карта има своју новчану вредност, коју утврђује ГО СЖС 

својом одлуком. 
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Члан 14. 

 

           Чланство у СЖС престаје: иступањем, брисањем из евиденције,  

искључењем и када се стекну услови из става 2. члана 12. овог Статута. 

             Захтев за иступање из чланства подноси се писменим путем Одбору 

синдикалне организације, о чему она писаним путем извештава ЈСО и ГО СЖС. 

            Протеком три месеца од подношења захтева из става 2. овог члана, престаје 

својство члана. 

            Одлуку о брисању из евиденције чланства доноси Одбор синдикалне 

организације када члан не плаћа чланарину три месеца узастопно, или четири 

месеца у току године. 

             Члан СЖС је дужан да после исплаћене зараде провери на обрачунској 

листи да ли му се од зараде обуставља износ чланарине у корист СЖС, одређен 

овим Статутом. 

              Предлог одлуке за искључење члана из СЖС може донети СО, ЈСО или ГО 

СЖС. 

              Мера искључења изриче се члану због повреде овог Статута, којом се 

наноси штета СЖС као и кршење Правила о раду синдикалне организације.  

              Одлуку о искључењу доноси Одбор синдикалне организације, уз обавезу да 

се она у писаној форми достави искљученом члану. 

               ГО СЖС може и без претходне сагласности СО или ЈСО применити 

одредбе из става 1. овог члана. На одлуку ГО СЖС  искључени члан има право 

жалбе Статутарном одбору, као другостепеном органу, који по жалби доноси 

коначну одлуку. 

                Престанком чланства у СЖС, престају сва права и обавезе члана по 

основу чланства у СЖС.  

                                                     

Члан 15. 

 

 На одлуку о искључењу коју доноси синдикална организација, члан има 

право жалбе Јединственој синдикалној организацији СЖС којој синдикална 

организација припада, као другостепеном органу. 

 ЈСО мора да разматра жалбу члана у року од 15 дана од дана пријема и да по 

жалби донесе одлуку. 

 Одлука ЈСО, као другостепеног органа, је коначна. 

 

Члан 16. 

 

 Основна права и дужности члана су: 

- да буде упознат са својим правима и обавезама, које произилазе из својства 

члана СЖС пре потписивања изјаве (приступнице) о ступању у чланство, 

- да учествује у поступку доношења ставова, закључака и одлука, као и да се 

ангажује на њиховом спровођењу, 

- да слободно износи своје мишљење и заступа своје ставове, уз пуно 

уважавање других мишљења и супротних ставова, у демократској 

атмосфери, 
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- да упућује своје предлоге и захтеве органима СЖС, уз уважавање усвојених 

ставова и спровођење донетих одлука, 

- да учествује у поступку припреме и доношења докумената синдикалне 

организације, колективног уговора и одлука о материјалним правима, 

- да остварује заштиту својих права из радног односа, демократских права и 

оних која произилазе из чланства у СЖС, 

- да информише и бива информисан о свим правима из радног односа и 

чланства у СЖС, а нарочито о актуелним догађајима у предузећу и 

синдикалној организацији, 

- да бира и буде биран за члана органа СЖС, на руководећу функцију и остале 

функције у СЖС, уколико потпише изјаву о прихватању кандидатуре, 

- да захтева одговорност од свих изабраних чланова, носилаца функција и 

свих чланова СЖС, као што је и сам одговоран за све обавезе по основу 

чланства у СЖС, предвиђене овим Статутом,  

- да користи све погодности и привилегије чланства у СЖС, настојећи да их 

проширује и чинећи да оне буду доступне и осталим члановима, 

- да плаћа чланарину и остварује сва права која из тога произилазе, 

- да предлаже и буде предложен за награде и признања које додељује СЖС, 

- да поштује одлуке органа СЖС и по њима поступа, 

- да остварује друга права и обавезе које произилазе из чланства у СЖС, 

- да користи заштиту СЖС у остваривању својих права, 

- да чува пословну тајну СЖС. 

 

V 

ОДНОСИ У СЖС 
                                                 

Члан 17. 

 

 Ставови, закључци и одлуке организација и органа СЖС се демократски 

изграђују, већинским одлучивањем доносе (двотрећинском већином у складу са 

одредбама овог Статута) и јединствено и обавезно спроводе. 

 Односи у свим организацијама и органима СЖС су засновани на следећим 

начелима: 

- контролу над радом органа врши чланство, организовано у синдикалним 

организацијама, 

- сви чланови СЖС имају једнака права, обавезе и одговорности, 

- чланови органа и носиоци функција имају обавезе и одговорности 

сразмерно својим правима и овлашћењима из овог Статута, 

- органи СЖС су обавезни да у изграђивању ставова и доношењу закључака и 

одлука полазе од опредељења чланства, програмских начела и статутарних 

одредби, 

- о свим битним питањима материјалног положаја и друштвеног статуса 

чланства мора се пре одлучивања и усвајања докумената обезбедити 

прибављање мишљења чланства, преко представника у органима и радним 

телима СЖС, на начин предвиђен овим Статутом. 
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Члан 18. 

 

 Сви органи и радна тела СЖС су обавезни да уваже захтеве и иницијативе 

чланства, да их разматрају и да о томе обавештавају покретаче иницијатива. 

Органи СЖС и синдикалне организације су обавезни да поштују 

демократичност у раду, да се статутарно понашају, да оцењују спровођење 

одлука, да обезбеде стриктну примену колективног уговора, као и да штите 

интересе СЖС. 

 Рад свих организација и органа СЖС је по правилу јаван, осим у 

случајевима предвиђеним овим Статутом у којима се јавност искључује. 

 Информисање о раду је приоритетан и стратешки циљ, чијим се 

остваривањем постиже акционо јединство. 

 

VI 

 

ОРГАНИЗОВАЊЕ СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ 

 
1. СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА (СО) 

 

Члан 19. 

 

СО је основни облик организовања и деловања чланова у СЖС и у њој се 

остварују права и обавезе чланова у складу са овим Статутом и другим актима и 

одлукама СЖС. 

 Образује се по правилу:  

- у делу инфраструктуре по принципу једна ОЦ или ОЈ, једна СО 

- у делу превоза по принципу  Секција или ОЈ, једна СО 

- У делу Управе предузећа и заједничких служби по првилу један чвор, једна     

СО. 

 У секцијама и Управи предузећа и заједничким службама са већим бројем 

чланова и дислоцираним деловима процеса рада, може се формирати више СО,  

под условом да нова СО има најмање 30 чланова. 

 Одлуку о формирању синдикалне организације из става 2. овог члана доноси 

Главни Одбор (ГО) СЖС, на предлог ЈСО. 

 СО доноси своја Правила о раду, која морају бити у сагласности са 

одредбама овог Статута и програмским начелима СЖС, којима се  ближе 

уређује организованост, садржај и начин рада. 

 Свака СО у оквиру СЖС има своју подшифру. 

СО има статус правног лица, као саставни-организациони део Синдиката 

железничара Србије.  
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Члан 20. 

 

 СО, према одредбама овог Статута и својих Правила о раду, остварује 

следеће функције: 

- штити радна и социјална права својих чланова, 

- разматра материјални и социјални положај чланова и покреће иницијативе 

за њихово побољшање, 

- предлаже, бира и опозива чланове органа и носиоце функција СО и виших 

органа СЖС и Савеза самосталних синдиката Србије, на начин предвиђен 

Статутом СЖС, Статутом Савеза самосталних синдиката Србије и 

Правилима о раду СО, 

- по потреби формира фондове за помоћ чланству и одређује услове за доделу 

помоћи, 

- финансира синдикалне акције, 

- настоји да побољша информисање запослених, посебно својих чланова, 

- стара се о синдикалном образовању чланства, 

- води базу података својих чланова, 

- врши друге послове од интереса за чланство, 

- може се бавити предузетничким и маркетиншким делатностима. 

 

Члан 21. 

 

 Ради успешнијег деловања у СО са већим бројем чланова и дислоцираним 

деловима процеса рада, могу се формирати синдикалне подружнице као облик 

деловања. 

 Синдикална подружница бира председника и секретара. 

 Правилима синдикалне организације ближе се утврђују критеријуми за 

организовање синдикалних подружница, као и делокруг рада, права и обавеза. 

 Синдикалне подружнице са више од 30 чланова могу бирати и Секретаријат. 

 

Члан 22. 

 

 Органи СО су: 

- Скупштина СО, 

- Одбор СО, 

- Надзорни одбор СО. 

Може се формирати Секција жена и Секција младих, уколико за то има 

услова на основу овог Статута. 

Мандат органа СО траје пет година. 

Начин избора и делокруг рада органа и носилаца функција одређује се 

Правилима о раду СО, у складу са овим Статутом. 
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Члан 23. 

 

 Скупштину СО, по правилу, чине сви чланови СО. 

 Изузетно, у синдикалним организацијама са већим бројем чланова и 

више подружница, Правилима о раду се може одредити да  Скупштину чине 

представници делова процеса рада или подружница пропорционално броју 

чланова, и то на сваких започетих 10 чланова  један члан Скупштине СО. 

 Скупштина СО се, по правилу, редовно одржава сваке пете године, а 

по потреби може и чешће, по одлуци о сазивању коју доноси Одбор СО. 

 Скупштина доноси Правила о раду СО, која морају бити у складу са 

овим Статутом. 

 Усваја извештај о петогодишњем раду СО и њених органа, као и 

Програм за наредни петогодишњи период. 

 Бира председника СО, а ако је Правилима о раду предвиђено и једног 

или више потпредседнника. 

 Бира и разрешава чланове Одбора и Надзорног одбора, као и 

представнике за Скупштину виших органа, према одлуци о спровођењу 

избора у СЖС. 

 Скупштина се може састати и ванредно, одлуком Одбора, са 

утврђеним дневним редом,  у случајевима утврђеним Правилима о раду. 

 

Члан 24. 

 

 Одбор СО руководи радом СО између две Скупштине. 

 Број и састав чланова Одбора СО утврђује се Правилима о раду, у 

складу са статутарним принципом, пропорционално броју чланова 

организационих делова СО или подружница. 

 На конститутивној седници верификује мандат члановима Одбора и 

бира секретара СО на начин предвиђен Правилима о раду и по потреби 

једног или више потпредседника, уколико се не бирају у складу са чланом 

23. овог Статута. 

 Преко представника у вишим органима СЖС  иницира доношење 

одлука  и утиче на њихово извршење. 

 Спроводи одлуке виших органа СЖС и одговоран је за њихово 

извршење. 

 Сазива Скупштину СО и организује спровођење избора, по одлуци и 

Упутству ГО СЖС. 

 Обавља и друге послове одређене Правилима о раду. 

 

Члан 25. 

 

 Председник СО, који је истовремено и председник Одбора СО: 

- руководи радом Одбора (сазива седнице према Правилима о раду), 

- представља и заступа СО, 

- располаже средствима СО, у складу са одлукама Одбора СО, 

- одговоран је за рад Одбора СО пред чланством и вишим органима СЖС. 
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За обављање послова у СО припада му право на плаћено радно време, у 

складу са Колективним уговором за  „Железнице Србије“ а.д. 

 

Члан 26. 

 

 Надзорни одбор СО спроводи надзор и контролу материјално-

финансијског пословања. 

 Посебно прати извршење обавеза и остваривање права чланова СО у 

области материјално-финансијског пословања. 

 О свом раду подноси извештај на редовном заседању Скупштине СО. 

 Између два заседања Скупштине СО, Надзорни одбор своје одлуке и 

закључке доставља Одбору СО. 

 Надзорни одбор између својих чланова бира председника, који 

руководи радом Одбора. 

 Надзорни одбор је дужан да сарађује са Надзорним одбором виших 

органа СЖС. 

 Члан Надзорног одбора не може бити члан Одбора СО. 

 

Члан 27. 

 

 Ако СО не спроводи одлуке виших органа СЖС, делује супротно 

програмским начелима и одредбама Статута и не извршава материјално-

финансијске обавезе према СЖС,  доноси се  одлука о распуштању Одбора 

СО. 

 Предлог за доношење одлуке из става 1. овог члана могу дати ЈСО, 

Надзорни одбор СЖС  или Статутарни одбор СЖС. 

 Одлуку о распуштању Одбора СО доноси ГО СЖС. 

 Доношењем одлуке о распуштању Одбора СО, престаје мандат 

председнику СО. Одбор из става 2. овог члана који је распустио Одбор СО, 

својом одлуком расписује ванредне изборе за чланове Одбора СО и 

председника СО. 

 

 

2. ЈЕДИНСТВЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА (ЈСО) 

 

Члан 28. 

 

ЈСО је облик деловања СЖС, у који се синдикалне организације  

организационо, акционо и интересно повезују, у зависности од радног 

организовања. 

 

 Јединствене синдикалне организације су: 

 

- Јединствена синдикална организација запослених у делатности саобраћајних 

послова – Сектор за СП, делатности превоза робе – Сектор за ПР и 

делатности превоза путника – Сектор за ПП (ЈСО СТП) 
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- Јединствена синдикална организација запослених у грађевинској делатности 

(ЈСО ГД), 

- Јединствена синдикална организација запослених у електротехничкој 

делатности (ЈСО ЕТП) 

- Јединствена синдикална организација запослених у техничко-колским 

пословима (ЈСО ТКС) 

- Јединствена синдикална организација запослених у делатности одржавања 

возних средстава (ЈСО ЗОВС),  

- Јединствена синдикална организација запослених у делатности вуче возова 

(ЈСО ВВ),  

- Јединствена синдикална организација запослених у делатности Управе 

предузећа и заједничких послова (ЈСО УП и ЗС). 

 

Главни одбор СЖС може својом одлуком формирати нове ЈСО, у складу са 

интересима СЖС и организационим променама у „Железнице Србије“ а.д. 

 

Члан 29. 

 

 ЈСО се организује ради изражавања, усаглашавања и остваривања посебних 

и специфичних интереса, а нарочито: 

- унапређења и заштите материјалног, социјалног и друштвеног положаја 

чланства, 

- обезбеђење услова рада, безбедности и здравља на раду, радне и животне 

средине, који омогућавају заштиту живота и здравља чланства, 

- иницирање, организовање и вођење штрајка, као и других метода 

синдикалне борбе, 

- иницирање, предлагање и доношење измена прописа и општих аката 

предузећа, у циљу унапређења материјалног и социјалног положаја чланства 

и праћење њихове примене. 

Правилима ЈСО, која морају бити у складу са одредбама овог Статута, 

ближе се уређују функције и делокруг рада ЈСО. 

 ЈСО има статус правног лица, као облик деловања СЖС. 

 

Члан 30. 

 

  Органи ЈСО су: 

- Скупштина ЈСО, 

- Одбор ЈСО, 

- Надзорни одбор ЈСО, 

- Одбор Секције жена ЈСО, 

- Одбор Секције младих ЈСО. 
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     Члан 31. 

 

Скупштина ЈСО је највиши орган ЈСО. 

Скупштина ЈСО бира председника и једног или више потпредседника, који 

морају имати предлоге своје СО. 

Једна СО може да предложи највише једног кандидата за председника ЈСО, 

као и једног кандидата за потпредседника ЈСО. 

Број и састав Скупштине и Одбора ЈСО утврђује се пропорционално броју 

чланова синдикалних организација у саставу ЈСО, као и њихова надлежност, што се 

утврђује Правилима о раду ЈСО, с тим што се број чланова Одбора ЈСО утврђује 

тако да свака ЈСО има константних десет чланова Одбора, плус  председник 

Секције младих и председница Секције жена, увећан за  одређени број чланова, а 

највише до броја који чини  1% од укупног броја чланова синдикалних 

организација у сааставу ЈСО (укупан број чланова ЈСО). 

 

Члан 32. 

 

 Одбор ЈСО је одговоран за јединствено функционисање СЖС у свим СО 

које чине ЈСО. 

 Обавезан је да пружа тражену помоћ у раду СО и указује на пропусте и 

учињене грешке. 

 Одбор ЈСО има право и дужност да иницијативе чланства преноси Главном 

одбору СЖС (ГО СЖС), преко члана Главног одбора из ЈСО. 

 Одбор ЈСО је обавезан да обавештава чланство о одлукама ГО СЖС и 

Извршног одбора ГО СЖС, као и да спроводи и извршава одлуке из своје 

надлежности, предвиђене овим Статутом и Правилима о раду. 

 Председник ЈСО, који је истовремено и председник Одбора ЈСО, руководи 

радом Одбора и представља Одбор ЈСО. 

 За свој рад председник ЈСО одговоран је Скупштини ЈСО, Одбору ЈСО и  

Извршном одбору СЖС. 

 Секретара Одбора ЈСО, на предлог председника ЈСО, именује Одбор ЈСО. 

 Одбор ЈСО се може бавити предузетничким и маркетиншким делатностима. 

 

Члан 33. 

 

 Надзорни одбор ЈСО бира се на начин и по поступку предвиђеном 

Правилима о раду ЈСО. 

 Надзорни одбор врши надзор материјално-финансијског пословања органа 

ЈСО, у чему је самосталан. За свој рад одговара органу који га је бирао. 

 Дужан је да сарађује са Надзорним одбором СЖС, као и са Надзорним 

одборима синдикалних организација које чине ЈСО. 

 Начин и делокруг рада Надзорног одбора ЈСО ближе се уређује Правилима 

о раду ЈСО. 
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3. ОДБОР СЖС ЧВОРОВА 

 

Члан 34. 

 

У оквиру СЖС, у складу са овим Статутом и у интересу целокупног 

чланства, јединствено делују и раде одбори СЖС чворова, и то: 

Београд, Ниш, Нови Сад, Суботица, Зрењанин, Панчево, Рума, Ужице, Краљево, 

Пожаревац, Лапово, Зајечар,  Косово Поље, Сомбор, Кикинда и Ваљево. 

 Одлуку о промени броја одбора СЖС чворова, њиховом распуштању, 

гашењу или припајању два или више чворова у један, доноси Главни одбор СЖС. 

 

Члан 35. 

 

 Одбори СЖС чворова  задужени су да: 

 1. Прате рад СО, координирају и усмеравају активност СО и одговорни су за 

њихово јединствено функционисање. 

 2. Прате реализацију и непосредно су одговорни за благовремено и доследно 

спровођење ставова, закључака и одлука виших органа СЖС. 

 3.Дају предлоге и заузимају ставове по одређеним питањима из 

надлежности виших органа СЖС. 

 4. Непосредно организују активности на спровођењу одлука виших органа 

СЖС о организовању штрајка и протестних активности. 

 5. Прате, пружају непосредну помоћ и анализирају спровођење штрајка и 

других протестних активности у СО. 

 6. Правовремено и ефикасно информишу чланство о свим активностима у 

СЖС. 

 7. Обављају и друге послове везане за специфичности територије на којој 

делују, о томе заузимају ставове и дају предлоге вишим органима СЖС. 

 8. Спроводе све акције на територији на којој делују, а које су у интересу 

чланства, у складу са овим Статутом. 

 

Члан 36. 

  

Одбор СЖС чворова чине председници СО и председници подружница у 

чворовима у којима те подружнице немају СО. 

 Одбором СЖС чвора председава Повереник, изабран од стране Одбора СЖС 

чвора. 

 Избор Повереника из става 2. овог члана верификује ГО СЖС. 

 Повереници Одбора СЖС чворова чине радно тело ГО СЖС, чијим радом 

руководи генерални секретар СЖС. 

 Садржај и начин рада Одбора, утврђује се Правилима о раду, која морају 

бити у складу са одредбама овог Статута, а која доноси ГО СЖС.   

 

 

 

 



 15 

Члан 37. 

 

Радно тело из чл. 36. став 3. овог Статута има задатак да: 

- координира и усмерава све активности и задужења из члана 35. овог 

Статута, 

- утврђује заједничке ставове од интереса за чланство, који су специфични за 

целу територију деловања чворова и даје предлоге вишим органима СЖС за 

њихову реализацију. 

 

 

ОРГАНИ СИНДИКАТА  ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ 
 

                                                  Члан 38. 

 

Скупштина је највиши орган СЖС. 

 Органи Скупштине су : 

- Главни  одбор (ГО) СЖС, 

- Надзорни одбор СЖС, 

- Статутарни одбор СЖС. 

  

 

1. СКУПШТИНА СЖС 

 

 

Члан 39. 

 

 Скупштина је највиши орган СЖС. 

 Редовно заседање Скупштине се одржава обавезно једном у пет година. По 

одлуци ГО СЖС, сазива је председник СЖС, а најкасније тридесет дана пре дана 

одржавања Скупштине. 

 Доношењем одлуке из става 2. овог члана, утврђује се и предлог дневног 

реда Скупштине. 

 

Члан 40. 

 

 Скупштину чине: 

- чланови предложени у СО, а бирани у ЈСО по принципу на започетих 200 

чланова ЈСО -1 члан Скупштине, 

- чланови ГО СЖС. 

 

Члан 41. 

 

Скупштина је надлежна да: 

- верификује мандат члановима Скупштине, 

- доноси Пословник о раду, 

- утврђује предлог и врши избор радних тела, 
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- разматра и усваја извештаје о раду ГО СЖС, председника СЖС, Надзорног 

одбора СЖС и Статутарног одбора СЖС, 

- даје разрешнице овим органима по усвајању извештаја, 

- разматра и утврђује програмска начела, усваја и мења Статут СЖС, 

- верификује мандате изабраних чланова ГО СЖС, 

- верификује мандате члановима Надзорног одбора и Статутарног одбора, 

изабраним у ЈСО, 

- бира председника СЖС, заменика председника  и генералног секретара 

СЖС, 

- доноси одлуке о ступању или иступању из савеза и асосијација организација 

синдиката, у складу са чланом 10. став 1.овог Статута, 

- доноси Правила о раду Надзорног одбора, Статутарног одбора и остале 

Правилнике и акта везана за рад Надзорног одбора 

- врши и друге послове од интереса за СЖС. 

  

Члан 42. 

 

 Ванредна Скупштина СЖС може се сазвати између две редовне седнице. 

 Предлог могу дати: 

- Надзорни одбор СЖС, 

- Статутарни одбор СЖС, 

- Једна трећина СО, одлукама својих одбора, 

- Више од једне половине ЈСО, одлукама својих одбора. 

 

Ванредну седницу, под условима  из става 2. овог члана, обавезан је да 

сазове председник СЖС, у року од 30 дана од дана давања предлога и на њој се 

разматра и одлучује само о питањима због којих је сазвана. Уколико председник, из 

било којих разлога,  не сазове ванредну седницу у року од 30 дана, седницу сазива 

предлагач. 

 

 

2. ГЛАВНИ ОДБОР СЖС 

 

Члан 43. 

 

 

Главни  одбор СЖС је највиши орган СЖС између две Скупштине СЖС. 

 Број чланова утврђује ГО СЖС одлуком о расписивању избора, у складу са 

одредбама члана 44.  овог Статута. 

 Седиште ГО СЖС је у Београду. 
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Члан 44. 

 

ГО СЖС чине: 

- чланови Извршног одбора СЖС  

- чланови изабрани од стране одбора ЈСО, пропорционално броју чланова (на 

сваких започетих 400 чланова који редовно плаћају чланарину један члан 

ГО), 

- председница Секције жена СЖС, 

- председник Секције младих СЖС. 

 

Председник СЖС, заменик председника СЖС и генерални секретар СЖС су 

истовремено и председник , заменик председника и генерални секретар ГО СЖС.  

 

Члан 45. 

 

 ГО СЖС је највиши орган Скупштине и обавезан је да ради у складу са 

одредбама овог Статута.  

 ГО СЖС на првом наредном редовном заседању Скупштине подноси 

извештај о свом раду, као и раду СЖС у целини. 

 Мандат чланова ГО СЖС траје пет година. 

 ГО СЖС пуноважно ради и одлучује када седници присуствује више од 

половине чланова ГО СЖС (кворум). 

 ГО СЖС доноси одлуке двотрећинском већином присутних чланова, јавним 

или тајним гласањем. 

 Седнице ГО СЖС одржавају се по потреби. 

 ГО СЖС именује благајника, рачунополагача и потписнике финансијских 

докумената, а финансијско пословање врши преко засебног текућег рачуна СЖС. 

  

Члан 46. 

 

 Задаци ГО СЖС су: 

 

- спроводи и извршава одлуке Скупштине СЖС и њој је одговоран, 

- доноси Пословник о раду ГО СЖС, 

- координира рад СО, ЈСО, свих органа и радних тела СЖС, ради реализације 

одлука, 

- заступа чланство пред државним органима и организацијама, 

- формира преговарачке тимове од случаја до случаја, у вези с колективним 

уговором, штрајком, Споразумом и друго, 

- у складу са законском регулативом, организује различите облике 

синдикалног деловања (укључујући и штрајк), у циљу побољшања положаја 

свог чланства, 

- доноси одлуку за организовање свих видова протеста на свим нивоима 

организовања СЖС, 

- формира штрајкачке одборе, 
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- доноси одлуке о ступању или иступању из савеза и асоцијација организација 

синдиката, у складу са чланом 5. став 1. овог Статута, као и привременим 

акционим формама повезивања из члана 10. став 2. овог Статута, 

- расписује изборе на свим нивоима организовања СЖС, у складу са овим 

Статутом, 

- одлучује у другом степену о пријему и искључењу члана СЖС, као и 

организација, у складу са одредбама овог Статута 

- доноси одлуку о формирању комисија СЖС, као својих радних тела, 

- именује чланове комисија, на предлог ЈСО, 

- именује Поверенике одбора СЖС чворова, 

- верификује мандате новоизабраним члановима ГО СЖС,  

- утврђује предлог Статута СЖС, 

- доноси и спроводи годишњи План рада, 

- доноси Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама СЖС  

- усваја извештај о финансијском пословању СЖС на годишњем нивоу, 

- доноси финансијски план  СЖС на годишњем нивоу, 

- располаже целокупном имовином СЖС, као и средствима и финансијским 

пословањем СЖС, за шта сноси пуну одговорност, 

- одлучује о предузетничком и комерцијалном пословању, 

- доноси одлуке о прибављању додатних средстава за СЖС, 

- унапређује и спроводи информисање  чланства, 

- доноси одлуку о формирању арбитраже за решавање спорова између СО, 

ЈСО, одбора чворова СЖС и других органа СЖС, а након што по спорном 

питању прибави мишљење Статутарног одбора, 

- између две скупштине, верификује мандате новоизабраним члановима 

Надзорног и Статутарног одбора, на предлог ЈСО, 

- доноси одлуку о формирању арбитраже за решавање финансијских спорова 

на свим нивоима организовања у СЖС, након прибављања мишљења 

Надзорног одбора СЖС, 

- доноси одлуке о располагању средствима свих фондова СЖС, на предлог 

Извршног одбора СЖС, у складу са Пословником о раду Извршног одбора 

ГО, 

- даје овлашћења за потписивање колективног уговора, споразума и других 

одлука, 

- верификује мандате члановима Секције жена и Секције младих СЖС, 

- на предлог Извршног одбора ГО, доноси Правила о раду Секције жена и 

Секције младих, 

- на предлог Извршног одбора ГО, доноси Правила о раду Одбора СЖС 

чворова, 

- доноси Правила о раду свих комисија на предлог Извршног одбора ГО, 

- доноси одлуке о додели признања, 

- врши и друге послове од интереса за СЖС,  у складу са овим Статутом. 
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Члан 47. 

 

 Ради ефикаснијег рада, ГО СЖС може да формира стручна и радна тела за 

одређене области рада (комисије и радне групе). 

 Чланови ових тела се именују уз њихову сагласност, са одређеним мандатом 

и  периодом на који се именују. За свој рад одговарају искључиво ГО СЖС. 

 У одређеним случајевима, када природа и специфичност радног  задатка и 

посла то налажу, ГО СЖС може за реализацију тог задатка или посла ангажовати и 

трећа – стручна лица, под условима и на начин који одреди посебном одлуком. 

 

 

3. ИЗВРШНИ ОДБОР ГЛАВНОГ ОДБОРА СЖС 

 

Члан 48. 

 

Извршни одбор ГО СЖС је оперативно-извршни орган ГО СЖС.  

Чине га председник СЖС, заменик председника, генерални секретар и 

председници ЈСО  (а у одсуству председника ЈСО овлашћено лице у складу са  

Правилима о раду ЈСО, са свим овлашћењима председника ЈСО) 

            Извршни одбор ГО СЖС је за свој рад одговорн ГО СЖС. 

 Председник СЖС је и председник Извршног одбора ГО СЖС, који и сазива 

седнице Извршног одбора ГО. 

 Заменик председника СЖС и генарлни секретар СЖС истовремено су и 

заменик и генерални секретар Извршног одбора СЖС. 

 Надлежности Извршног одбора ГО СЖС су: 

- доноси Пословник о свом раду, 

- припрема седнице ГО СЖС давањем предлога и материјала, 

- припрема предлоге одлука које доноси ГО СЖС, у складу и на начин 

предвиђен Пословником о раду Извршног одбора, 

- спроводи одлуке и закључке ГО СЖС, 

- учествује у преговорима са представницима Владе, Послодаваца и другима 

за закључивање Колективног уговора, потписивање анекса Колективног 

уговора, као и другим питањима од интереса за чланство и рад СЖС у 

целини, 

- прати и анализира појаве од значаја за СЖС, 

- организује свакодневни рад у СЖС, 

- заузима ставове о економским и синдикалним питањима и даје предлоге за 

њихову реализацију, 

- усмерава и координира рад свих органа и радних тела СЖС, 

- код проглашења штрајка представља Главни штрајкачки одбор и одлучује о 

средствима Штрајкачког фонда, 

- у хитним случајевима, дефинисаним Пословником о раду Извршног одбора 

ГО, доноси одлуке из надлежности ГО СЖС, уз обавезу да се оне потврде на 

првој наредној редовној седници ГО СЖС, 

- врши и друге послове за које га овласти ГО СЖС. 
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4. ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ 

 

Члан 49. 

 

Скупштина СЖС бира председника СЖС, који је по функцији и председник 

ГО СЖС и председник Извршног одбора ГО СЖС. 

 Предлагање кандидата за председника СЖС врши се у СО, а преко ЈСО. 

Једна ЈСО може да предложи највише једног кандидата из својих редова. 

 Кандидате за избор председника СЖС верификује ГО СЖС. 

 

Члан 50. 

 

Председник СЖС је овлашћен да: 

- представља и заступа СЖС на свим нивоима, 

- председава седницама Извршног одбора ГО и ГО СЖС и руководи њиховим 

радом у складу са овим Статутом, 

- организује послове на нивоу целог СЖС, 

- потписује колективне уговоре, анексе колективних уговора и споразуме са 

Владом и Послодавцима, у складу са одлуком ГО СЖС, 

- располаже финансијским средствима СЖС у складу са одлукама 

Скупштине, ГО СЖС, Извршног одбора ГО и Правилником о рачуноводству 

и рачуноводственим политикама, 

-  унапређује међународну и међусиндикалну сарадњу. 

 

Председник СЖС је обавезан да:  

- у свему поштује програмска начела и одредбе овог Статута, 

- прати и координира рад свих органа СЖС, са циљем што потпунијег и 

бржег остваривања заједничких интереса у свим областима рада и деловања, 

- пружа стручну и другу помоћ свим органима СЖС, 

- прати имплементацију колективних и других склопљених уговора и 

споразума, 

- извршава и друге послове које му наложи ГО СЖС. 

 

Послове из своје надлежности обавља професионално. 

 

Члан 51. 

 

За свој рад председник СЖС одговара Скупштини СЖС,  ГО СЖС и 

Извршном одбору ГО СЖС. 

Подноси у писаној форми годишњи извештај о свом раду, на седници ГО 

СЖС, најкасније до 31.03. текуће године, за претходну годину. 

Ако је председник одсутан, замењује га заменик председника, а ако је и он 

одсутан, замењује га генерални секретар. 

Завршни извештај о раду подноси на крају петогодишњег мандата, 

члановима Скупштине СЖС. 

Мандат председника траје  пет  година.                 



 21 

5.  ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ 

      

 

Члан 52. 

 

Заменика председника СЖС бира Скупштина СЖС на мандат од пет година. 

Предлагање кандидата за заменика председника СЖС врши се у СО, а преко 

ЈСО. Једна ЈСО може да предложи највише једног кандидата из својих редова. 

Кандидата за заменика председника СЖС верификује ГО СЖС. 

Заменик председника не може да буде из ЈСО из које је председник СЖС. 

Заменик председника за свој рад одговара Скупштини СЖС, Главном 

одбору СЖС, председнику СЖС и Извршном одбору СЖС. 

Заменик председника послове из своје надлежности обавља професионално. 

 

Члан 53. 
 

Заменик председника СЖС  надлежан је да: 

- замењује председника СЖС у његовом одсуству, 

- обједињава рад свих ЈСО,  

- организује међународну сарадњу, 

- руководи радом комисија и радних тела СЖС, 

- врши информисање чланства и шире јавности о активностима СЖС, 

- комуиницира са средствима јавног информисања, у складу са одлукама, 

закључцима и ставовима органа СЖС, 

- врши анализу броја чланова у СЖС, прати кретање чланства и ажурирање 

података о томе, 

- врши контролу новца уплаћеног у СЖС по свим основама и припрема 

одобрење за реализацију финансијских обавеза СЖС, у складу са 

Финансијским планом и одлукама надлежних органа СЖС, 

- у сарадњи са овлашћеним рачуновођом прати реализацију Финансијског 

плана СЖС и припрема периодичне извештаје о стању финансијских 

средстава  и реализацији Финансијког плана, у складу са динамиком коју 

одреди ГО СЖС својом одлуком, 

- даје предлог Извршном одбору Плана финансијског пословања СЖС на 

годишњем нивоу, 

- руководи свим фондовима СЖС, 

- даје предлоге за бављење предузетничким и комерцијалним пословима 

СЖС, 

- обавља и друге послове и задатке за које га овласти Извршни одбор ГО 

СЖС, ГО СЖС и председник СЖС. 

 

Члан 54. 

 

  Брише се. 
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6.  ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ 

 

Члан 55. 

  

 Генералног секретара СЖС бира Скупштина  СЖС, на мандат од пет 

година. 

   Генерални секретар СЖС је по функцији секретар ГО СЖС и генерални 

секратар Извршног одбора ГО СЖС. 

Предлагање кандидата за генералног секретара СЖС врши се у СО, а преко 

ЈСО. Једна ЈСО може да предложи највише једног кандидата из својих редова. 

 Кандидате за избор  генералног секретара СЖС верификује ГО СЖС. 

      Генерални секретар СЖС је координатор рада свих комисија СЖС. 

      Генерални секретар СЖС даје предлог Правила о раду свих комисија СЖС. 

 Генерални секретар је за свој рад одговоран Скупштини СЖС, ГО СЖС, 

председнику СЖС и Извршном одбору ГО СЖС. 

 Генерални секретар СЖС  надлежан је за: 

- опште административне послове у СЖС, 

- спровођење одлука и закључака ГО СЖС, 

- припремање седница ГО СЖС, Извршног одбора ГО СЖС и Скупштине 

СЖС, 

- руковођење радним телом из члана 36. став 3. овог Статута, 

- организацију међународне сарадње, 

- координирање рада свих комисија СЖС, 

- организацију конференција за штампу, тематских конференција, 

презентација и других видова представљања који за циљ имају промоцију и 

јачање угледа СЖС у јавности, 

- руковођење административном и стручном службом СЖС, 

- за све друге послове  за које га овласти ГО СЖС, председник СЖС и 

Извршни одбор ГО СЖС. 

 

Послове из своје надлежности обавља професионално. 

 

VII 

 

Члан 56. 

 

Комисија СЖС је радно тело ГО СЖС, које се ресорно бави одређеним 

областима. 

Комисије су: 

1. Комисија за превенцију радне инвалидности и рекреативни одмор 

2. Комисија за Фонд солидарности 

3. Комисија за управљање средствима штрајкачког фонда 

 

Комисије раде на основу Правила о раду, која доноси ГО СЖС, којима се 

регулише садржај и начин рада комисија. 
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Свака комисија броји онолико чланова колико има Јединствених синдикалних 

организација (ЈСО) у СЖС, из сваке ЈСО по један члан. 

 

Поред комисија из става 1. овог члана, Главни одбор СЖС може по потреби за 

одређена питања и активности формирати комисије и друга стална или повремена 

радна тела. 

Одлуком о формирању комисије или радног тела,  утврђује се број чланова 

комисије, односно радног тела,   делокруг  рада, време за које се формира, доносе 

се Правила о  раду и дефинишу друга питања значајна за њихов рад. 

Радом комисија и радних тела руководи заменик председника СЖС. 

У циљу ефикасности и унапређивања рада Главног одбора СЖС, могу се 

формирати радне групе и организовати размене искустава из праксе путем 

саветовања, тематских расправа, семинара, округлих столова, консултативних 

састанака и слично. 

 

VIII 

 

1. НАДЗОРНИ ОДБОР СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ 

 

Члан 57. 

 

Скупштина СЖС верификује мандат члановима Надзорног одбора који су 

предложени од стране ЈСО. Мандат чланова Надзорног одбора траје пет година. 

Надзорни одбор броји онолико   чланова колико има Јединствених синдикалних 

организација (ЈСО) у СЖС, из сваке ЈСО по један члан. 

 Надзорни одбор СЖС из својих редова бира председника, потпредседника и 

секретара, на основу Правила о раду која доноси Скупштина СЖС. 

Надзорни одбор СЖС делује у складу са овим Статутом и Правилима о раду, 

која доноси Скупштина СЖС.  Врши надзор над коришћењем целокупне имовине  

и средстава СЖС, у складу са Правилником о рачуноводству и рачуноводственим 

политикама СЖС и важећим законима. О томе извештава ГО СЖС најмање једном 

годишње. 

Надзорни одбор је дужан да изврши анализу извештаја о материјално-

финансијском пословању СЖС за текућу годину, који сачињава овлашћени 

рачуновођа и о својим налазима подноси извештај ГО СЖС најмање једном 

годишње, најкасније до 28.02. текуће године, за претходну годину. 

Надзорни одбор је дужан да извештај о свом петогодишњем раду поднесе 

Скупштини СЖС, која га и разрешава.  

Надзорни одбор СЖС, о питањима из своје надлежности, може предложити ГО 

СЖС ванредно сазивање Скупштине СЖС, са дефинисаним дневним редом. 

Члан Надзорног одбора СЖС не може бити биран на друге функције у СЖС, 

нити може бити члан других органа и радних тела СЖС. 

Председник Надзорног одбора се обавезно позива на седнице Главног одбора 

СЖС,  без права одлучивања. 
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2. СТАТУТАРНИ ОДБОР СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ 

 

Члан 58. 

 

Скупштина СЖС верификује мандат члановима Статутарног одбора, који су 

предложени од стране ЈСО. Мандат чланова Статутарног одбора траје пет година. 

 Статутарни одбор броји онолико чланова колико има Јединствених 

синдикалних организација (ЈСО) у СЖС,  из сваке ЈСО по један члан. 

 Статутарни одбор СЖС из својих редова бира председника, потпредседника 

и секретара, на основу Правила о раду која доноси Скупштина СЖС. 

 Статутарни одбор СЖС  надлежан је да: 

- иницира и даје предлоге за доношење измена и допуна Статута СЖС, 

- оцењује усклађеност свих аката у СЖС са Статутом СЖС и доноси одлуку о 

томе, 

- оцењује усклађеност Правила о раду синдикалних организација, ЈСО и 

других органа и радних тела СЖС са Статутом СЖС и доноси одлуку о 

томе, 

- прати примену Статута СЖС, 

- даје тумачење Статута СЖС између две Скупштине СЖС, које је 

обавезујуће, 

- одлучује о статутарним споровима на свим нивоима организовања СЖС, 

- као другостепени орган доноси коначну одлуку по жалбама из члана 14. став 

9. овог Статута. 

Члан Статутарног одбора СЖС не може бити биран на друге функције у СЖС, 

нити може бити члан других органа и радних тела СЖС. 

Председник Статутарног одбора се обавезно позива на седницу ГО СЖС, без 

права одлучивања. 

Статутарни одбор извештај о свом раду подноси Скупштини СЖС, која га и 

разрешава.  

Статутарни одбор СЖС, о питањима из своје надлежности, може предложити 

ГО СЖС ванредно сазивање Скупштине СЖС,  са дефинисаним дневним редом. 

  

IX 

1. ОДБОР СЕКЦИЈЕ ЖЕНА СЖС 

 

Члан 59. 
 

ГО СЖС верификује мандате члановима Одбора Секције жена СЖС, који су 

предложени од сваке ЈСО. Свака ЈСО може предложити само једног члана Одбора. 

 Одбор Секције жена броји онолико чланова колико има ЈСО, из сваке ЈСО 

по једна колегиница. 

 Одбор Секције жена између  чланица бира председницу, потпредседницу и 

секретара. Председница Одбора је по функцији члан ГО СЖС. 

 Начин и делокруг рада Одбора Секције жена, ближе се уређује Правилима о 

раду, која на пределог Извршног одбора доноси Главни одбор СЖС. 



 25 

 Извештај о свом раду Одбор Секције жена подноси ГО СЖС на усвајање, 

најмање једном годишње, најкасније до 31.03. текуће године, за прошлу годину. 

 Мандат чланица Секције жена траје пет година. 

 

2. ОДБОР СЕКЦИЈЕ МЛАДИХ СЖС 

 

Члан 60. 

 

 ГО СЖС верификује мандате члановима Одбора Секције младих СЖС, који 

су предложени од стране сваке ЈСО. Свака ЈСО може предложити само једног 

члана Одбора, до навршене 33 године живота. 

 Одбор Секције младих броји онолико  чланова колико има ЈСО, из сваке 

ЈСО по један члан. 

 Одбор Секције младих између  чланова бира председника, потпредседника и 

секретара. Председник Одбора је по функцији члан ГО СЖС. 

 Начин и делокруг рада Одбора Секције младих  ближе се уређује Правилима 

о раду, која на пределог Извршног одбора доноси Главни одбор СЖС. 

 Извештај о свом раду Одбор Секције младих подноси ГО СЖС на усвајање, 

најмање једном годишње, а најкасније до 31.03. текуће године, за прошлу годину. 

 Мандат чланова Секције младих траје пет година. 

 

X 

 

ИЗБОРИ У СИНДИКАТУ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ 

 

Члан 61. 

 

Редовни избори у СЖС на свим нивоима  спроводе се сваке пете године, на 

основу одлуке и Упутства ГО СЖС, у складу са овим Статутом. 

 Органи СЖС на свим нивоима организовања, својим одлукама утврђују 

број, структуру и начин избора чланова органа и радних тела, а све у складу са 

одредбама овог Статута. 

 Утврђивање укупног броја и структуре чланова органа врши се сразмерно 

броју чланова у организацијама, у циљу обезбеђивања демократског принципа 

заступљености делатности.  

 При предлагању кандидата и утврђивању кандидатских листа даје се 

потребно образложење. 

 Ванредни избори спроводе се по истом поступку и на начин као и редовни, у 

складу са овим Статутом. 

 

Члан 62. 

 

Сви чланови СЖС имају једнака права при избору за чланове органа и 

носиоце функција, под условом да су чланови СЖС најмање шест месеци 

непрекидно пре доношења одлуке о спровођењу избора. 

Одлуку о спровођењу поступка избора доноси ГО СЖС. 
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 ГО СЖС именује  трочлану Изборну комисију, која спроводи цео изборни 

поступак од момента расписивања избора и која својом одлуком утврђује и 

поступак информисања о изборима, поступак кандидовања и гласања, у складу са 

одредбама овог Статута. 

 Одлука о спровођењу избора се јавно оглашава. 

 Предлагање  кандидата врши се јавно у СО, ЈСО и органима СЖС. 

 Кандидати су дужни да се изјасне о прихватању кандидатуре потписивањем 

одговарајуће изјаве, чиме стичу сва права да буду на кандидатској листи, која је по 

правилу јединствена. 

 На кандидатској листи за избор чланова свих носилаца функција и чланова 

свих органа СЖС, по правилу, утврђује се већи број кандидата него што се бира. 

 За избор председника одбора СО и председника свих органа СЖС, 

кандидатска листа се, по правилу, утврђује са најмање два кандидата. 

 Утврђена кандидатска листа, по азбучном реду презимена кандидата,  јавно 

се објављује. 

 Између евидентираних кандидата избор се врши тајним гласањем, путем 

гласачких листића. 

 Уколико се на кандидатској листи налази више од два кандидата, у првом 

кругу изабран је онај кандидат који добије више од половине гласова укупног броја 

чланова органа који врши избор. 

 Избори се понављају уколико у првом кругу није гласало више од половине 

чланова органа. За други круг гласања усваја се изборна листа кандидата који су у 

првом кругу добили највећи број гласова, са једним кандидатом више од броја који 

се бира. 

 У другом кругу изабрани су кандидати који су добили највећи број гласова, 

без обзира на број чланова који су гласали. 

 Уколико у другом кругу гласања кандидати добију исти број гласова, 

изабран је онај кандидат чије је презиме извучено методом случајног избора. 

Извлачење презимена врши председник Изборне комисије.  

 Уколико се на кандидатској листи налазе два кандидата, изабран је онај 

кандидат који у првом кругу гласања добије више од половине гласова присутних 

чланова органа, под условом да у тренутку гласања постоји кворум (половина плус 

један члан органа од укупног броја чланова органа).  

Ако је на листи утврђен један кандидат, изабран је ако добије више од 

половине гласова присутних чланова органа, под условом да у тренутку гласања 

постоји кворум (половина плус један члан органа од укупног броја чланова органа). 

Уколико утврђени кандидат не добије потребну већину из става 16. овог 

члана, избори се понављају са више кандидата. 

 

Члан 63. 

 

Изборна Комисија резултате гласања саопштава одмах, по извршеном 

пребројавању гласачких листића, а кандидатима са кандидатске листе резултате 

гласања – одлуку  доставља у писаној форми, у року од седам дана од дана гласања. 
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 На објављене резултате гласања од стране Изборне комисије, незадовољни 

кандидати или кандидат могу поднети приговор у року од осам дана од дана 

пријема одлуке непосредно вишем органу,  и то: 

- ако су избори у СО, приговор се подноси Одбору ЈСО, 

- ако су избори у ЈСО, приговор се подноси Статутарном одбору СЖС 

- ако се приговор односи на кршење Статута и изборног поступка, приговор 

се подноси Статутарном одбору СЖС. 

 Орган коме је упућен приговор дужан је да у року од петнаест  дана донесе 

коначну одлуку по приговору. 

  

Члан 64. 

  

Мандат чланова органа и носилаца функција у СЖС траје пет  година. 

У случају да мандат члану органа или функција престане у току трајања 

мандата, новоизабраним члановима органа и носиоцима функција, мандат траје до 

редовних избора. 

За време трајања мандата у свим органима СЖС који су формирани изборним 

поступком, може се изменити до 40 одсто од укупног броја колико броји тај орган 

или тело СЖС. Нови члан органа добија се новим изборним поступком. 

У случају да се замени више од 40 одсто од укупног броја чланова органа из 

става 3. овог члана, расписују се ванредни избори за чланове тог органа. 

 

Члан 65. 

 

Свим носиоцима функција, на свим нивоима СЖС, функција престаје: 

- разрешењем са функције, 

- давањем оставке, 

- опозивом са функције, 

- изгласавањем неповерења, 

- избором на страначку-политичку или јавну функцију, 

- неуплаћивањем чланарине,  

 

Чланство у органу или телу СЖС престаје због: 

  

- искључења из СЖС, 

- опозива, 

- давањем оставке, 

- неприсуствивања седницама органа или тела из неоправданих разлога 

најмање три пута узастопно, или пет пута у току календарске године, или 10 

пута за време трајања мандата у том органу или телу СЖС, 

- неуплаћивањем чланарине. 

 

Члан 66. 
 

Опозив са функције врши се у следећим случајевима: 

- деловање супротно Статуту и Програму СЖС, 
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- неизвршавања обавеза носиоца функције, предвиђених овим Статутом  

- деловање у СЖС са страначких позиција, 

- непоштовање и неизвршавање одлука органа СЖС,  

- учествовање у активностима на разбијању СЖС, или подстицање такве 

активности, 

- наношење штете СЖС, 

- одавање пословне тајне СЖС. 

 

Опозив врши орган који је изабрао члана или носиоца функције, на начин и 

са потребном већином гласова како је и изабран. 

 

Члан 67. 

 

Члан органа, односно носилац функције,  може поднети оставку на чланство 

у органу, са образложењем или без њега. Орган коме је оставка поднета,  дужан је 

да о оставци расправља уколико је поднета са образложењем. 

 Чланство у органу или функција престаје даном констатовања оставке од 

стране надлежног органа  СЖС, односно органа који је изабрао носиоца функције, 

осим у случају председника СЖС чију оставку констатује Главни одбор СЖС, у 

року  15 дана од дана подношења оставке. 

 Носилац функције не може дати остваку на чланство у органу које му 

проистиче на основу функције, а да и даље остане на  основној  функцији. 

 

Члан 68. 

 

 Разрешење са функције врши орган који је изабрао носиоца функције, 

доношењем одлуке о разрешењу. 

 Разрешење са функције врши се у следећим случајевима: 

- неспособност или немогућност обављања функције (дужа болест, обављање 

друге функције, избором на страначку-политичку или јавну функцију и 

друго), 

- одласком носиоца функције у пензију, а у случају да председник СЖС оде у 

пензију, разрешење врши Главни одбор СЖС посебном одлуком 

- неуплаћивање дела чланарине вишим органима, два месеца узастопно или 

три месеца у току године, 

- одавање пословне тајне, 

- испуњењем у делу, или у целости, услова из члана 67. овог Статута. 

  

XI 

 

НАЧИН ДОНОШЕЊА ОДЛУКА У СЖС 

 

Члан 69. 

 

 За одлучивање у синдикалним организацијама, ЈСО и свим органима и 

радним телима СЖС, на свим нивоима организовања, потребно је да присуствује 
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више од половине чланова (кворум), а одлука је пуноважна ако се за њу изјасни 

најмање две трћине  присутних чланова.                            

 

XII 

 

ИНФОРМИСАЊЕ ЧЛАНСТВА СЖС 

 

Члан 70. 

  

Информисање чланства је стална обавеза и стратешки циљ свих 

организација, органа и радних тела СЖС на свим нивоима организовања. 

 ГО СЖС је одговоран за креирање синдикалне политике у овој области и 

информисаност целокупног чланства. Организације и органи СЖС на целој 

територији Републике Србије  одговорни су за двосмерни проток информација, што 

се стално оцењује од стране Извршног одбора ГО СЖС и ГО СЖС и предузимају 

мере за унапређење процеса информисања. Све синдикалне организације су дужне 

да информишу чланство о раду органа и СЖС у целини. 

 Сваки члан СЖС има право да буде потпуно информисан и његово је 

статутарно право да то захтева од органа своје синдикалне организације. 

 У циљу оспособљавања својих чланова за вршење синдикалних функција, 

СЖС  може да организује курсеве, семинаре и друге видове едукације чланства, у 

складу са финансијским могућностима. 

 Осим редовних видова комуникације ради информисања чланства, користе 

се и синдикална штампа, брошуре, монографије и слично. За најзначајнија питања 

стратешке важности и програмског значаја, могу се организовати и тематска 

саветовања. 

 У циљу потпунијег информисања чланства, СЖС издаје свој лист „СИЖЕ“. 

Уређивачку политику листа води ГО СЖС.  

 Информисање у целини обједињава и координира заменик председника 

СЖС, у складу са чланом 53.  Статута. 

 

XIII 

 
ИМОВИНА И МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ СЖС 

 

Члан 71. 

 

 Имовина СЖС је јединствена и чине је сва покретна и непокретна имовина, 

новчана средства, хартије од вредности и имовинска права. 

 Извори прихода СЖС су: чланарина, приходи од имовине, приходи од 

пословања и маркетинга, донације, легати, прилози, поклони и средства из других 

извора. 

 Престанком чланства у СЖС, члан губи сва права на потраживање прихода 

из става 2. овог члана, а у складу са ставом 10. члана 14. овог Статута. 
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Члан 72. 

 

Чланарина у СЖС је јединствена и износи 1,5 одсто нето зараде члана. 

 Део чланарине у износу од 1,10 одсто наменски се опредељује за рад 

синдикалне организације. 

 Део чланарине у износу од 0,20 одсто наменски се опредељује за рад ЈСО. 

 Део чланарине у износу од 0,10 одсто наменски се опредељује за рад СЖС. 

 Део чланарине у износу од 0,05 одсто наменски се опредељује за Фонд 

солидарности. 

 Део чланарине у износу од 0,05 одсто наменски се опредељује за 

Штрајкачки фонд. 

СО може утврдити чланарину и у већем процентуалном износу, а највише 

до 2,00 одсто нето зараде члана. 

 

Члан 73. 

 

 Питања материјално-финансијског пословања у СЖС регулишу се 

Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама СЖС. 

 Сви органи и организације у СЖС су дужни да се придржавају Правилника 

о рачуноводству и рачуноводственим политикама СЖС.  

  

Члан 74. 

 

 ГО СЖС својом одлуком може формирати фондове (солидарности, за 

позајмице и друге). 

 Ради увећања средстава фондова, као и финансирање других активности, 

СЖС се може бавити предузетничком и маркетиншком делатношћу и стицати 

добит. 

 Начин одобравања и коришћења фондова и позајмица, као и начин враћања 

позајмица, кредита и слично, биће регулисано посебним Правилницима. 

 

Члан 74а. 

 

СЖС је у обавези да члановима органа и радних тела СЖС надокнади 

трошкове превоза и евентуално друге трошкове за долазак на састанке и радне 

задатке и повратак у место пребивалишта, по позиву надлежног органа или 

носилаца функција. 

 Трошкови превоза из става 1. овог члана биће надокнађени само под 

условом да члан органа или радног тела СЖС за долазак на састанак или радни 

задатак и повратак у место пребивалишта нема одговарајући воз. 

 Критеријуми и услови за остваривање права из става 1. и 2. овог члана 

Статута, биће регулисани одговарајућим Правилником, који доноси ГО СЖС. 

 Средства за надокнаду трошкова из става 1. и 2. овог члана Статута, 

планирају се Финанисјким планом СЖС на годишњем нивоу. 

  Носиоцима функција у СЖС, који послове из своје надлежности обављају 

професионално, а који имају место сталног пребивалишта ван седишта СЖС, СЖС 
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је у обавези да надокнади трошкове преноћишта, као и трошкове превоза под 

условима из става 2. и 3. овог члана Статута, а што ће се ближе дефинисати 

посебним Правилником који доноси ГО СЖС. 

 Средства за надокнаду трошкова из става 5. овог члана Статута, планирају 

се Финансијским планом СЖС на годишњем нивоу. 

 

XIV 

 
ПОСЛОВНА ТАЈНА СЖС 

 

Члан 75. 

 

 Пословном тајном СЖС сматрају се: 

- подаци о штрајку, 

- подаци о преговорима за закључивање колективних уговора, 

- подаци о имовини, 

- подаци о финансијама, посебно о средствима штрајкачког фонда. 

 

Обавеза је чланова органа или тела и других овлашћених особа, као и 

чланства СЖС,  да чувају податке који су одлукама надлежних органа СЖС 

утврђени пословном тајном и да их неовлашћено не износе. 

Повреда пословне тајне СЖС квалификује се као тежа повреда чланских 

обавеза. 

Право је надлежног органа или тела СЖС да искључи јавност са седнице 

када се расправља о питањима која су утврђена као пословна тајна. 

 

XV 
 

ШТРАЈК, СИНДИКАЛНЕ АКЦИЈЕ И ДРУГА СРЕДСТВА ПРИТИСКА 

 

Члан 76. 

 

 За случај спора о закључивању, измени, допуни и обнови колективног 

уговора, или другог колективног радног спора, као и у случајевима неприхватања 

иницијатива, предлога и мишљења СЖС у вези са заштитом и побољшањем 

друштвених, социјалних, економских и радних интереса чланства, СЖС може 

употребити сва расположива законска средства притиска ради постизања својих 

циљева. 

 

Члан 77. 

 

 Одлуку о организовању и врсти штрајка, синдикалних акција, као и других 

средстава и видова притиска, на свим нивоима организовања СЖС, доноси ГО 

СЖС. 
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 Целокупно чланство СЖС је обавезно да поштује одлуке ГО СЖС у вези  са 

активношћу из става 1. овог члана, као и упутство о спровођењу штрајка, које 

доноси Главни штрајкачки одбор СЖС. 

 Трошкови за време штрајка  финансирају се из средстава Штрајкачког 

фонда. 

 Штрајкачке дневнице и остали трошкови исплаћиваће се за оне чланове који 

су активно учествовали у штрајку (а нису одрађивали минимум процеса рада) и 

који уредно плаћају целокупну чланарину СЖС. 

 Одлуку о исплати и висини штрајкачке дневнице доноси Главни штрајкачки 

одбор СЖС. 

 Када се донесе одлука о ступању у штрајк, функцију Главног штрајкачког 

одбора СЖС врши Извршни одбор ГО СЖС. Председник СЖС је уједно и 

председник Главног штрајкачког одбора СЖС, а у случају његове одсутности или 

спречености, ту функцију врши заменик председника СЖС. 

 

XVI 

 
ОБРАЗОВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЧЛАНСТВА СЖС 

 

Члан 78. 

ГО СЖС утврђује целокупни систем синдикалног образовања и 

оспособљавања свеукупног чланства и повереника СЖС, у складу са потребама 

СЖС, програмима и овим Статутом. 

 

XVII 

 
ПРЕСТАНАК РАДА СЖС 

 

Члан 79. 

 

 СЖС ће престати са радом одлуком Скупштине СЖС, двотрећинском 

већином укупног броја чланова Скупштине. 

 

XVIII 

 
ЗАПОСЛЕНИ У СЖС 

 

Члан 80. 

 

 Запослени у  „Железнице Србије“ а.д , као и трећа лица, могу засновати 

радни однос  са СЖС. 

 Сви запослени у СЖС, без обзира на ком нивоу његовог организовања раде, 

заснивају радни однос са СЖС у складу са актима које доноси ГО СЖС, а у складу 

са овим Статутом и Законом о раду Републике Србије. 
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XIX 

 
СКУПШТИНА „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АД И СКУПШТИНЕ ДРУГИХ 

ДРУШТАВА 

 
Члан 81. 

Извршни одбор ГО СЖС посебном одлуком ближе ће уредити начин 

предлагања кандидата и права и обавезе кандидата за чланове Скупштине 

„Железнице Србије“ а.д, друге скупштине у зависним друштвима, као и у 

скупштине и Управне одборе спортских друштава и клубова, културно-уметничка 

друштава и друга привредних друштава и институције ван „Железнице Србије“ а.д. 

 

XX 

 
АМБЛЕМ, ЗАСТАВА И ПЕЧАТ СЖС 

 

Члан 82.  

 

 СЖС има својство правног лица, свој текући рачун, штамбиљ и печат. 

 Облик, величину и текст печата, као и изглед и садржај амблема и заставе 

СЖС, утврђује посебном одлуком ГО СЖС. 

 Текст печата је на српском језику, исписан ћирилицом, а у национално 

мешовитим срединама поред језика на српском језику може бити исписан и текст 

на језику народности. 

Текст печата СЖС садржи речи: Савез самосталних синдиката Србије, 

Синдикат железничара Србије. 

 Облик, величину и текст печата, као и изглед и садржај амблема за 

синдикалне организације и  ЈСО,   утврђују посебном одлуком Одбори СО и  

Одбори ЈСО,  с тим да у тексту печата обавезно морају садржати, поред назива СО 

и  ЈСО и назив: Савез самосталних синдиката Србије и Синдикат железничара 

Србије.  

 

XXI 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 83. 

 

 Тумачење одредби овог Статута, између две седнице Скупштине СЖС, у 

надлежности је Статутарног одбора СЖС. 

 

 

 

 

  



"[baH 84.

M3MeHe H )),OnYHeCTaTYTa Bplim CKynwTHHa C}KC.

qJIaH 85.

Ha nHTafha Koja HHCY perYJIHCaHa OBHM CTaTYTOM, Henocpe)),Ho ce npHMefhyjy
0)),pe)),6eCTaTYTa CaBe3a CaMOCTaJIHHXCHH)),HKaTaCp6Hje H CTaTYTa MT<1>-a.

OBaj CTaTYT cTyna Ha cHary )),aHOMYCBajafba Ha CKynwTHHH C)I(C.
CO, lCO H opraHH C)I(C cy )),Y)f(HH)),a HajKacHHje y POKY 0)), 30 )),aHa 0)), )),aHa

YCBajafba OBor CTaTYTa, YCKJIa)),eH ycarJIace cBoja IlpaBHJIa H )),pyra aKTa ca 0)),pe)),6aMa
OBor CTaTYTa.

M3MeHe H )),onYHe CTaTYTa C)I(C cTynajy Ha cHary )),aHOM YCBajafha Ha
CKynwTHHH C)I(C H nocTajy caCTaBHH )),eo CTaTYTa C)I(C, KOjH ca OBHM H3MeHaMa H
)),onYHaMa Ba)f(HHaJ)),Y)f(erO)),HHY)),aHa.
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