Независни Синдикат Економско-трговинске школе, Крушевац

СТАТУТ
Синдикалне организације
Независни синдикат
Економско- трговинске школе у
Крушевцу

Синдикат самостално обавља своју
делатност у складу са програмским ,
Статутом и другим актима .
Ради успешнијег остваривања
својих програмских циљева и задатака
синдикат се удружује са другим
синдикалним организацијама , основних,
односно средњих школа.
Члан 4.

I
Опште одредбе и начин
организовања
Члан 1.

Синдикат се оснива ради заштите права
и унапређивања професионалних интереса
својих чланова код :
-

Назив синдиката је Независни
синдикат Економско-трговинске школе у
Крушевцу (у даљем тексту: Синдикат)
Седиште Синдиката је у Крушевцу,
ул.Чеховљева бр.1.
Јединствени матични број је:
178413218, ПИБ:102681390.

-

Члан 2.
Синдикат Економско трговинске
школе школе постоји као члан Уније
синдиката просветних радника Србије као
невладине , нестраначке и самосталне
организације синдиката.
Чланство у Синдикату заснива се
на добровољности , а остварује се
потписивањем приступнице, чији се
оригинал доставља УСПРС.
Потписивањем приступнице члан се
обавезује да прихвата статутарне ставове и
одлуке надлежних органа Синдиката и да
плаћа чланарину .

-

запошљавања и сигурности рада ,
примене радног и социјалног права,
правне и материјалне заштите
чланова ,
афирмације стручног и саветодавног
рада (утицај на програме и планове ,
политику уписа према нормативима ,
утицај на образовне концепте ,
осавремењивање наставе , изградња
стручних и педагошких критеријума
и сл. )
заштите на раду , заштите животне и
радне средине ,
стамбене политике ,
социјалног осигурања ,
услова рада , специјализације ,
усавршавања и сл. ,
уставом загарантованог права на
штрајк без законског ограничења
повећање броја синдикално
организованих чланова .
Члан 5.

Синдикат има својство правног
лица у складу са законом . За заступање
Синдиката у правним пословима и
финансијско књиговодственим пословима
ангажују се стручна лица по уговору о
делу или паушално .

Члан 3.
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Члан 6.

III

У правном промету користи печат
округлог облика пречника 30 мм, на коме
се уз ивицу налази текст ,,Независни
Синдикат Крушевац, а у средини печата
Економско-трговинска школа , исписано
ћириличним писмом.
Синдикат користи и штамбиљ који
је правоугаоног облика
Члан 7.
Синдикат има знак на коме су ћирилична
слова зелене боје НЕ, са сликом чланова
синдиката, а испод знака се налази назив
Синдиката.

II
Органи и овлашћена лица за
заступање

Надлежност органа
Члан 8.
Скупштина је највиши орган
Синдиката.
Сачињавају је чланови Синдиката.
Кворум за рад Скупштине чини
више од половине свих чланова . Редовна
Скупштина се одржава према потреби а
најмање једанпут годишње , а ванредна се
одржава на предлог 1/3 чланова
Скупштине.
Одлуке Скупштине су пуноправне ако
су донете већином гласова присутних
чланова осим:
- одлуке о ступању у штрајк која се
доносе двотрећинском већином од
присутних чланова на Скупштини .

Члан 7.
Члан 9.

Синдикат школа чине органи
управљања :
-

СКУПШТИНА
ИЗВРШНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА
Синдикат и органи контроле:

-

НАДЗОРНИ ОДБОР

Скупштина :
утврђује генералну политику
синдиката и програм рада;
- доноси Статут и друга правна акта;
- разматра извештај надзорног и
Статутарног одбора и усваја их;
- разматра и усваја извештај о раду
Извршног одбора;
- бира чланове Извршног и Надзорног
одбора на период од четири године;
- бира председника синдиката на
период од четири године;
Скупштина доноси одлуке јавним или
тајним гласањем по одлуци Скупштине по
одређеном питању.
-
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Члан 10 .

Члан 16.

Скупштином председава
председник синдиката . О раду Скупштине
се води записник.
У случају одсуства председника
Скупштином председава један од чланова
Извршног одбора.
Члан 11.
Синдикат школе је
репрезентативан уколико има више од 15%
чланова од укупно запослених у школи.

-

Члан 12.

Извршни одбор :
предлаже Скупштини опште правце
синдикалне политике и деловања
именује чланове преговарачких група
утврђује платформу за преговоре
подноси Скупштини извештаје о раду
остварује програмске задатке између
два заседања Скупштине
доноси одлукe о висини и начину
расподеле чланарине
усваја предлоге надзорног одбора .
Члан 17.

Извршни одбор је извршни орган
Скупштине .
Чине га пет чланова Скупштине,
изабраних на четири године.

Председник синдиката је један од пет
чланова Извршног одбора .
Члан 18.
Председнк синдиката :

Члан 13.

-

Кворум за рад Извршног одбора
чини више од половине чланова истог
Одлуке су пуноправне ако су донете
већином гласова од укупног броја чланова
Извршног одбора.

-

Члан 14.

сазива и води седнице Извршног
одбора
обавља комуникацију са јавношћу
представља и заступа Синдикат
врши техничке послове у вези са
радом Синдиката
спроводи финансијску политику, по
одлукама Извршног одбора .
Члан 19.

Одлуке Извршног одбора и
Надзорни одбор чине три члана и за
Скупштине су обавезујуће за чланове
свој рад одговара Скупштини .
Синдиката.
Послови које обавља су :
Одлуке Уније синдиката просветних - врши контролу и надзор над
радника Србије су обавезујуће за Синдикат
финансијским пословањем
школе.
Синдиката, односно њеног
председништва
- врши надзор над имовином
Синдиката и има саветодавну улогу у
Члан 15.
набавци опреме.
Извршни одбор одржава састанак
по потреби, а непосредно пре одржавања
Скупштине.
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Члан 20.
Члан 24.
Надзорни одбор врши надзор над
радом Председника синдиката, предлаже
Извршном одбору њихову смену или
исправљање пропуста .

Имовина припада свим члановима и
као таква је неотуђива .
Члан 25.
Статут ступа на снагу даном
усвајања.

IV
Финансирање
Члан 21.

У Крушевцу , _____________ године
Синдикат се финансира од :
-

чланарине која износи 1% од зараде
сваког члана;
донације и поклона
сопствених прихода

ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА,

____________________________
( Петровић Дејан)

Члан 22.
Трошкови синдиката су:
плаћање чланарине Унији синдиката
просветних радника Србије 0,2% од
појединачне чланарине, осим у
посебним условима по одлуци
Извршног одбора
- висина надокнаде за ангажовање лица
за обављање стручних послова,
давање поклона, пружање помоћи
члановима и сл., а утврђеним
Правилником о финансирању
-

Члан 23.
Средства Синдиката користе и за :
-

набавку основних и материјалнотехничких средстава
одржавање седница Извршног одбора
и Скупштине
информисање и пропаганду
Синдиката
фондове солидарности и
остале намене предвиђене
Правилником о финансијском
пословању
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