
ИЗБОРНА СКУПШТИНА 
 

 

З А П И С Н И К 

СА ПЕТЕ ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ СИНДИКАТА  
ЗАПОСЛЕНИХ У НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОЈ 

ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ  
 

 

Пета Изборна Скупштина синдиката науке је одржана 9. јуна 2020. године, у згради Дома синдиката, 
Трг Николе Пашића 5, у сали на другом спрату са почетком у 11 часова. 
 

Скупштину је сазвала председница, др Ђурђица Јововић, у складу са чланом 26. и 27. Статута 
Синдиката запослених у научноистраживачкој делатности Србије и Одлуком РОС- а науке о 
спровођењу избора у Синдикату науке из октобра 2019.год. године.  
 

Скупштину су чинили делегати Скупштине, стари и новоизабрани чланови РОС-а науке, који су 
изабрани  у синдикалним организацијама у институтима у складу са Одлуком РОС-а из октобра 2019. 

Године. Изабрано је 29 чланова РОС-а науке и 29 делегата Скупштине. Скупштини су присуствовали 
свих 29 чланова РОС-а  и 29 делегаат Скупштине са правом гласа.  

 

Уз констатацију да Скупштини присуствује потребна већина, у складу са Статутом и Одлуком РОС 
науке, Скупштину  је отворила председница, др Ђурђица Јововић. На Скупштини је разматран  и 
усвојен следећи 

 

Д н е в н и  р е д 

 

1. Усвајање Пословника о раду Изборне скупштине 

2. Именовање радних тела Скупштине 

 Радно председништво (3 члана) 
 Верификациона комисија (3 члана) 
 Изборна комисија (3 члана) 
 Записничар и два оверивача записника 

3. Извештај верификационе комисије 

4. Усвајање предлога измена и допуна Статута Синдиката запослених у 
научноистраживачкој делатности Србије 

5. Разматрање и усвајање предлога извештаја о раду Републичког одбора Синдиката науке 
за период мај 2015. – мај 2020. и давање разрешнице члановима РОС науке из 
претходног сазива, члановима Надзорног и Статутарног одбора 

6. Верификација новоизабраних чланова РО 

7. Разматрање и усвајање предлога Програма активности Синдиката науке за период 2020. 

-2025. 

8. ИЗБОР 

 Председника Синдиката наукe Србије 

 Надзорног одбора 

 Статутарног одборa 

9. Извештај Изборне комисије 

 

 

Тачка 1. Пословник о раду Скупштине 

 

Предлог Пословника о раду Скупштине је усвојен једногласно без примедби.  
 

 

 



Тачка 2. Избор радних тела Скупштине  

 

По усвајању Пословника о раду Скупштине изабрана су радна тела и то:  
 - Радно председништво у саставу: Драган Маркушев, Александра Милутиновић Николић и 
Татјана Биорац 

 - Верификациона комисија у саставу: Данијела Павловић, Андријана Лазић и Светлана Шакић 

 - Изборна комисија у саставу: Ратибор Штрбановић, Радомир Ратајац и Дарко Јарамаз 

- За записничара је именована Милена Миловановић, а за овериваче записника Милан Иванов 
и Светлана Турудија. 
 

У име радног председништва Скупштином је председавао Драган Маркушев. 

 

Тачка 3. Извештај Верификационе комисије 

 

Верификациона комисија је, увидом у Одлуку о спровођењу избора у Синдикату науке, 
записнике о одржаним изборима у синдикалним организацијама и евиденционе листиће о 
присутности, утврдила да су у синдикалним организацијама изабрана 29 делегата и 29 чланова РОС 
науке, а да Изборној скупштини присуствује:  

 -  29_ чланова РОС-а науке  

 -  29_делегата Скупштине 

Верификациона комисија је, такође, утврдила увидом у Записнике са синдикалних састанака у 
институтима, да су синдикалне организације из 26 института предложиле, као кандидата за избор 
председника Синдиката науке Србије, др Ђурђицу Јововић. Списак предлога се налази у 
документацији РО. Предложени кандидат је потписала изјаву о прихватању кандидатуре, што је у 
складу са Статутом Синдиката науке. У име верификационе комисије извештај је поднела Светлана 
Шакић.  

 

Тачка 4. Усвајање предлога измена и допуна Статута Синдиката запослених у 
научноистраживачкој делатности Србије 

  

др Ђурђица Јововић, је дала кратке напомене и објаснила потребе и разлоге за измену 
Статута, након чега је Скупштина једногласно усвојила ове измене. Пречишћен текст усвојеног 
Статута биће објављен на нашем сајту. 
 

Тачка 5. Разматрање и усвајање предлога извештаја о раду РО Синдиката науке за период 
2015. – 2020. и давање разрешнице члановима РОС науке из претходног сазива, члановима 
Надзорног и Статутарног одбора 

 

Извештај о раду РОС-а науке за период 2015. – 2020.. године, са уводним излагањем 
председнице, др Ђурђице Јововић, је усвојен једногласно.  По усвајању Извештаја о раду Скупштина 
је разрешила чланове РОС-а, чланове Надзорног и Статутарног одбора из старог сазива. 
 

Тачка 6. Верификација новоизабраних чланова РО 

 

По усвајању Извештаја Верификационе комисије, Скупштина је верификовала 29 

новоизабраних чланова РОС-а. 
 

Тачка 7. Разматрање и усвајање предлога Програма активности Синдиката науке за период 
2020. -2025. 

 

Предлог Програма активности РОС-а науке за период 2020.-2025. година такође је 
једногласно усвојен уз напомену да је приоритерни задатак да се Синдикат науке и даље ангажује на 
разрешавању проблема оштећених истраживача из разлога што није урађена реевалуација 
истраживача у складу са Актом о избору, вредновању и финансирању пројеката из 2010.год. 



Усвојен је предлог Скупштине да РОС науке, у новом саставу, организује семинар на тему 
мобинга на радном месту.    
 

 

Тачка 8. Избор 

 

Изборна комисија је, на основу Извештаја верификационе комисије, утврдила листе кандидата 
за избор: Председника синдиката науке Србије, чланове Надзорног  и Статутарног одбора, члана 
Већа СССС и 2 делегат за 16. Конгрес СССС. 
За председника је постојао само један предлог и то је др Ђурђица Јововић. Након утврђене листе, 
одштампани су и подељени гласачки листићи за избор председника. Одштампано је и подељено 58. 

гласачких листића.  
Скупштина је једногласно донела одлуку да се чланови Надзорног и Статутарног одбора, као 

и делегати за 16. конгрес СССС бирају јавним гласањем, а кандидат који буде изабран за 
председника РОС науке буде и члан Већа СССС.  

За Надзорни одбор предложени су и изабрани: Светлана Матић, Александар Павловић и 
Момчило Марковић. 
  За Статутарни одбор предложени су и изабрани: Алексанрда Милутиновић Николић, Драган 
Маркушев и Зорица Мицић. 

За делегате 16. Конгреса СССС изабрани су: Радмила Панајотовић и Ратибор Штрбановић.  

 

Тачка 9. Извештај изборне комисије 

 

У име Изборне комисије извештај о гласању за председника Синдиката науке Србије поднео 
је Ратибор Штрбановић. Он је присутнима саопштио да је Изборна комисија увидом у гласачке 
листиће утврдила, да је од укупно 58 присутних делегата и чланова РОС-а, 54 гласало за др Ђурђицу 
Јововић, а да су 4 гласачка листића била неважећа. 

 

Након саопштавања резултата гласања Скупштина је донела следеће 

 

О Д Л У К Е 

 

1. др Ђурђица Јововић је изабрана за председницу Синдиката запослених у 
научноистраживачкој делатности Србије и ову ће функцију обављати у наредном 
петогодишњем мандату (2020-2025) 

2. Надзорни одбор у саставу: Светлана Матић, Александар Павловић и Момчило Марковић 
обављаће своју функцију у складу са Статутом Синдиката науке Србије у периоду 2020-2025. 

3. Статутарни одбор у саставу: Алексанрда Милутиновић Николић, Драган Маркушев и Зорица 
Мицић, обављаће своју функцију у складу са Статутом Синдиката науке Србије у периоду 
2020-2025. 

4. Члан Већа СССС у периоду 2020-2025. биће др Ђурђица Јововић, председница Синдиката 
науке Србије. 

5. Делегати за 16. Конгрес СССС су: Радмила Панајотовић и Ратибор Штрбановић 

 

Изборна скупштина је са радом завршила у 15 часова. 
 

 

Записничар 

 

Милена Миловановић             Оверивачи записника 

 

1. Милан Иванов  

 

          

              2. Светлана Турудија 


