
 
 

 

 
 

 

 

 

 На основу члана 31 Статута Синдиката запослених у научноистраживачкој 
делатности Србије, РО Синдиката запослених у научноистраживачкој делатности Србије, на 
седници одржаној 2.10.2019.год донео је  

 

О Д Л У К У 

 

О ОДРЖАВАЊУ ИЗБОРА У СИНДИКАТУ ЗАПОСЛЕНИХ У 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ 

 

Члан 1. 
Избори у Синдикату запослених у научноистраживачкој делатности Србије (у даљем 

тексту: Синдикат науке Србије) спроводе се за чланове органа и носиоце функција у 
синдикалним организацијама у научноистраживачким организацијама и Синдикату науке 
Србије. 

Члан 2. 
Синдикалне организације у научноистраживачким организацијама избор, својих чланова 

и носиоца функција, као и избор чланова за органе и носиоце функција у Синдикату науке 
Србије, врше у складу са Статутом Синдиката науке, својим правилима и овом Одлуком, за 
период 2020.-2025.год. 

 

Члан 3. 
Синдикалне организације на изборним скупштинама бирају:  

 председника синдикалне организације 

 чланове одбора синдикалне организације 

 чланове надзорног одбора 

 члана РО Синдиката науке 

 делегата за Изборну скупштину Синдиката науке 

 

Члан 4. 
Синдикалне организације имају право да предлажу кандидата за председника Синдиката 

науке. Предлог се доставља у писаној форми РО Синдиката науке у року који је овом 
Одлуком утврђен. 

 

Члан 5. 

Синдикалне организације бирају члана  за РО Синдиката науке као и делегата за изборну 
Скупштину Синдиката науке.  

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

Члан 6. 
Рок за изборе чланова органа и носиоца функција у синдикалним организацијама је од 

15.10.2019. до 31.01.2020.год. Рок за достављање одлука Синдикату науке о извршеним 
изборима у синдикалним организацијама, као и предлог кандидата за председника 
Синдиката науке је до 28.2.2020.год. 

 

Члан 7. 
Изборна скупштина Синдикат науке Србије бира:  

 председника Синдиката науке Србије,  
 чланове Надзорног одбора Синдиката науке Србије  
 чланове Статутарног одбора Синдиката науке Србије 

 члана Већа СССС 

 делегате за Конгрес СССС 

Избор члана Већа СССС и делегата за Конгрес СССС врши се у складу са Одлуком Већа 
СССС. 

Члан 8. 
Рок за одржавање Изборне скупштине Синдиката науке Србије је април 2015. 

Изборну скупштину Синдиката науке Србије чине стари и нови чланови РОС-а науке и 
изабрани делегати за Скупштину Синдиката науке.  

 

Члан 9. 
Члан Синдиката науке који је изабран односно именован на пословодну функцију или 

функцију у државним органима и политичким странкама као и пензионисано лице, не може 
бити биран за члана органа и носиоца функција у синдикалним организацијама и Синдикату 
науке Србије. 

 

Члан 10. 
Избор члана органа и носиоца функција у синдикалним организацијама и Синдикату 

науке Србије врши се тајним гласањем од више кандидата. Листе кандидата за чланове 
органа и носиоце функција, у синдикалним организацијама и Синдикату науке, морају бити 
одвојене. 

Изузетно за носиоце функција (председник синдикалне организације и председник 
Синдиката науке Србије) уколико није предложено више кандидата, избор се врши од 
једног кандидата.  

Сваки предложени кандидат је дужан да се изјасни о прихватанју кандидатуре, чиме 
стиче право да буде на кандидатској листи.  

Уколико је утврђено више кандидата, изабран је онај кандидат који добије више од 
половине гласова присутних чланова органа. 

За кандидате који нису добили потребан број гласова из става 4 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. 

Ако је на листи утврђен један кандидат, изабран је ако добије две трећине гласова 

присутних чланова органа.  
 

Члан 11. 
Мандат чланова органа и носилаца функција у синдикалним организацијама и 

Синдикату науке Србије траје пет година.  
 

Члан 12. 
Синдикалне организације које су у 2019. години одржали превремене изборе, не морају, 

уколико за то немају разлога, да спроведу нове изборе. 
 

Члан 13. 
Синдикалне организације дужне су да, у складу са чланом 208. Закона о раду, одлуку о 

избору председника и чланова органа синдикалне организације доставе послодавцу у року 
од 8 дана од спровођења избора. 

 

Члан 14. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

 

 

           Председница 

 

Др Ђурђица Јововић 


