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     Члан 1. 
 

Овим Пословником се ближе утврђује начин рада изборне Скупштине 
Синдиката запослених у научно-истраживачкиј делатности Србије (у даљем тексту: 
Синдикат). Пословник усваја Скупштина и ступа на снагу након усвајања, а престаје да 
важи завршетком рада Скупштине. 
 

Члан 2. 
 

 Изборну скупштину чине делегати и чланови старог и новог сазива Републичког 
одбора који су изабрани у синдикалним организацијама у институтима. 
 

Члан 3. 
 

Рад Изборне скупштине је јаван. Скупштина ради и пуноважно одлучује ако јој 
присуствује више од половине укупног броја делегата и чланова РОС-а, а одлуке 
доноси ако се за њих изјасни 2/3 присутних делегата и чланова РОС-а. 
 

Члан 4. 
 
 Председник Синдиката отвара Изборну скупштину, предлаже разматрање и 
усвајање пословника о раду и избор Радног председништва. 
 

Члан 5. 
 
 Радно председништво преузима вођење Скупштине, предлаже дневни ред и 
руководи радом Скупштине. 
 

Члан 6. 
 
 Изборна скупштина разматра и усваја: Пословник о раду, , Извештај о раду РОС 
за предходни период, Програм активности РОС-а за следећи мандатни период, даје 
разрешницу старим члановима одбора, верификује избор делегата Скупштине и нових 
чланова Републичког одбора и бира председника Синдиката науке Србије. 



 Дискусија по наведеним материјалима и усвајање се врши појединачно. 
Извештај усвајају стари чланови РОС-а. Програм активности РОС-а усвајају делегати 
Скупштине и новоизабрани чланови РОС-а.  

Председника Синдиката науке бирају делегати Скупштине и новоизабрани 
чланови РОС-а.  

    Члан 7. 
 
Право учешћа у дискусији имају сви учесници Изборне скупштине. Учесници 

који желе да дискутују пријављују се Радном председништву. Председништво даје реч 
учеснику у дискусији по редоследу јављања. Дискусије у писаној форми прилажу се уз 
записник и узеће се у обзир приликом финалне израде дикумената Скупштине.  

 
Члан 8. 

 
 На Изборној скупштини именују се радна тела и то: 

1. Радно председништво (3 члана), 
2. Записничар и два оверивача записника, 
3. Верификациона комисија (3 члана), 
4. Изборна комисија (3 члана). 
Именовање радних тела врши се јавним гласањем. 
 

Члан 9. 
 
Изборна скупштина бира: 
1. Надзорни одбор (3 члана), 
2. Статутарни одбор (3 члана), 
3. Члана Већа ССС Србије и два делегата за 15. Конгес ССС Србије, 
4. Председника Синдиката науке. 
 
     Члан 10. 
 
Изборна скупштина доноси одлуке о избору органа из члана 9 Пословника.  
     
               Члан 11. 
 
Верификациона комисија утврђује број присутних делегата Скупштине и 

чланова Републичког одбора синдиката и приспеле предлоге из синдикалних 
организација за кандидате за председника. О томе подноси извештај Скупштини који се 
усваја јавним гласањем. 

 
                                  Члан 12. 
 
Изборна комисија утврђује листу кандидата за избор: председника Синдиката, 

Надзорног одбора и Статутарног одбора, спроводи поступак избора и подноси извештај 
Скупштини о резултатима гласања, који се усваја јавним гласањем. 

 
    Члан 13. 
 
На седници Скупштине води се записник. Записнику се прилаже комплетан 

документациони материјал, извештај верификационе комисије, извештај изборне 



комисије, евиденциони и гласачки листићи и усвојена документа. Записник оверавају 
два оверивача записника. 

 
    Члан 14. 
 
Када је дневни ред исцрпљен, радно председништво закључује рад Изборне 

скупштине. О питањима која нису регулисана овим Пословником,  радно 
председништво одлучује у складу са Статутом синдиката науке, уз сагласност учесника 
Изборне скупштине. 
 


