ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
Савеза синдиката Републике Српске

Децембар, 2019. године

На основу члана 17. Статута Савеза синдиката Републике Српске и члана 16 Закона о
удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 52/01
и 42/05), Конгрес Савеза синдиката Републикe Српске на ванредној сједници, одржаној дана
09.12.2019. године у Теслићу, усвoјио је сљедеће

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ
СТАТУТА САВЕЗА СИНДИКАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ЧЛАН 1.
У члану 1. став (1) мијења се и гласи:
„Савез синдиката Републике Српске (скраћено ССРС, у даљем тексту: Савез) је
асоцијација добровољно удружених Синдиката организованих за подручје, област и грану
дјелатности (у даљем тексту: чланице Савеза или Синдикати) ради остваривања
заједничких интереса и циљева.“
У члану 1. став (2) мијења се и гласи:
„Синдикати (грански синдикати) из става (1) овог члана су добровољне интересне
организације радника - чланова синдиката из привредног друштва, јавног предузећа,
државног, односно републичког органа и организације, установе, јавне службе, самосталног
предузетника који запошљава друге раднике, другог физичког или правног лица,
организоване за подручје, област и грану дјелатности.“
У члану 1. став (4) мијења се и гласи:
„Синдикална организација – повјереништво (синдикална подружница) је
организациони дио Синдиката из става 1. овог члана или дио синдикалне организације у
складу са Статутом Синдиката којем припада.“

ЧЛАН 2.
У члану 8. став (5) мијења се и гласи:
„Изглед заставе и садржај амблема утврђује се одлуком Предсједништва Савеза
синдиката Републике Српске .“
У члану 8. додају се став (6) и (7) који гласе:
„(6) Савез обиљежава 01. мај - Међународни празник рада и 25. август – дан Савеза
синдиката Републике Српске .
(7) Савез може обиљежавати и друге значајне датуме, о чему посебну одлуку доноси
Предсједништво Савеза.“

ЧЛАН 3.
У члану 10. став (1) мијења се и гласи:
„Учлањење у Синдикат је добровољно. Својство члана Синдиката стиче се
учлањењем у Синдикат организован за подручје, област и грану дјелатности путем
синдикалне организације – повјереништва или синдикалне подружнице.“
У члану 10. став (2) мијења се и гласи:
„Уколико нема синдикалне организације радник се може учланити у Синдикат у
складу са одредбама Статута Синдиката у који се учлањује.“
У члану 10. став (3) мијења се и гласи:
„Учлањење се врши по основу слободно изражене воље и прихватања Статута и
Програма рада Синдиката.“

ЧЛАН 4.
Члан 12. мијења се и гласи:
„Права и обавезе чланица Савеза су:


да учествују у раду органа Савеза,



да чувају и унапређују рад Савеза,



да имају своје представнике у органима Савеза,



да иницирају стратегију, политику и дјеловање Савеза,



да имају стручну помоћ од стране служби Савеза,



да имају правну помоћ и заштиту за своје чланове од стране служби Савеза,



да чувају и користе се угледом Савеза,



да буду информисане о активностима које воде органи Савеза и да информишу
Савез о својим активностима и активностима својих органа,



да се придржавају Статута и Програма рада Синдиката,



да поштују и проводе одлуке органа Савеза,



да развијају активности неопходне за организовање и комуникацију са чланством,
јачају њихов капацитет за дјеловање и обављање активности,



да у оквиру Савеза развијају синдикалну активност, која омогућава лидерима и
активистима у њиховим синдикатима и синдикалним организацијама/подружницама
да стекну вјештине и добију информације које су им неопходне за остваривање права
својих чланова.“

ЧЛАН 5.
Члан 13. мијења се и гласи:
„(1) У случају неиспуњавања обавеза из члана 12. Статута, као и у случају спора
између двије или више чланица које чине Савез, стране у спору су обавезне на потпуну
сарадњу са органима и радним тијелима у циљу рјешавања насталог спора.
(2) У циљу рјешавања насталог спора, те прикупљања и утврђивања релевантних
података и чињеница, предсједник Савеза или предсједник Синдиката - чланице Савеза,
настали спор кандидује као тачку дневног реда на сједници Предсједништва у року од
најдуже 30 дана.
(3) Уколико се настали спор не може ријешити на сједници Предсједништва,
Предсједништво формира комисију испред Савеза, која ће покушати ријешити спор са
комисијом коју формира чланица или чланице Савеза у спору.
(4) Уколико се спор не ријеши на начин из става (3) овог члана, Предсједништво
формира комисију и позива на заједнички састанак Републички (Управни одбор) чланице
или чланица Савеза које су у спору, у циљу рјешавања насталог спора .
(5) Чланови комисија из става (3) и (4) овог члана су по функцији предсједник Савеза
и предсједник Синдиката - чланице/а Савеза .
(6) Спор који се не може ријешити посредовањем, може да се ријеши поступком
арбитраже.
(7) Одлука арбитраже има обавезујућу снагу за стране у спору, а поступак арбитраже
уређује се посебном одлуком Предсједништва.“

ЧЛАН 6.
Члан 14. мијења се и гласи:
„Органи Савеза су: Конгрес (Скупштина), Предсједништво (Управни одбор),
Статутарна комисија и Надзорни одбор.“

ЧЛАН 7.
Члан 15. мијења се и гласи:
„(1) Конгрес је представничко тијело чланства чланица Савеза.
(2) Конгрес чине делегати из гранских синдиката изабрани према критеријумима које
утврди Предсједништво Савеза, предсједници гранских синдиката – чланица Савеза,
Предсједник Савеза, Генерални секретар Савеза, чланови Статутарне комисије Савеза,
чланови Надзорног одбора Савеза и по један представник Актива жена и Актива младих,
уколико су активи формирани.

(3) Конгресом предсједава Радно предсједништво .
(4) Конгрес може засједати као редовни, изборни и ванредни.
(5) Редован Конгрес засједа најмање једанпут годишње.
(6) Изборни Конгрес одржава се сваке четири године.
(7) Ванредни Конгрес сазива се по потреби.
(8) Начин остваривања функција и надлежности, као и свих других питања значајних
за рад Конгреса, одређују се Пословником о раду .“

ЧЛАН 8.
Члан 16. мијења се и гласи:
„(1) Конгрес се сазива Одлуком Предсједништва .
(2) Одлука о сазивању редовног и изборног Конгреса доноси се најкасније 30 дана
прије одржавања.
(3) Иницијативу за сазивање ванредног Конгреса могу дати чланице Савеза које
окупљају најмање 1/3 чланства.
(4) Грански синдикати који дају иницијативу за сазивање ванредног Конгреса дужни
су навести разлоге за одржавање ванредног Конгреса, а одлука о датој иницијативи доноси
се у року од 30 дана од дана подношења исте .
(5) Уколико се иницијатива прихвати, ванредни Конгрес мора бити одржан
најкасније у року од два мјесеца од дана доношења одлуке .
(6) Ако Предсједништво оцијени да не постоје разлози за сазивање ванредног
Конгреса, дужно је да организује јавну расправу међу чланицама по том питању, и на основу
изражених ставова у јавној расправи донесе коначну одлуку .
(7) У Одлуци о сазивању Конгреса одређује се мјесто и вријеме одржавања Конгреса,
критеријуми за избор и одређивање броја и састава делегата Конгреса, те предлаже дневни
ред.“

ЧЛАН 9.
Члан 17. мијења се и гласи:
„Конгрес има сљедеће надлежности:


доноси једногодишњи и четворогодишњи Програм рада Савеза,



доноси Статут, те његове измјене и допуне,



доноси Пословник о раду Конгреса, као и измјене и допуне Пословника,



доноси одлуку о припајању, раздвајању, трансформацији, престанку и другим
статусним промјенама Савеза,



бира и разрјешава дужности Предсједника Савеза, Генералног секретара Савеза,
чланове Предсједништва, Надзорног одбора и Статутарне комисије,



прегледа и потврђује финансијски извјештај, припремљен од стране Предсједништва,



прегледа и потврђује једногодишњи и четворогодишњи извјештај о раду,
припремљен од стране Предсједништва,



доноси резолуције и декларације за једногодишњи и четворогодишњи период
значајне за остваривање и унапређивање материјалног и социјалног положаја
запослених,



доноси одлуку о висини, начину прикупљања чланарине и њеној расподјели,



доноси одлуку о пријему нових чланица у Савез,



одлучује о одговорности чланица Савеза за неизвршавање утврђених обавеза и
доноси одлуку о искључењу чланице из Савеза,



доноси одлуке о приступању међународним синдикалним организацијама и
покретима о питањима утврђеним овим Статутом,



бира радна тијела,



одлучује о другим питањима која нису у надлежности другог органа.“

ЧЛАН 10.
У Глави VI бришу се „Одјељак 2.ГЕНЕРАЛНО ВИЈЕЋЕ (СКУПШТИНА), члан 18. и
члан 19. Статута“, а Одјељак 2.а) постаје Одјељак 2.

ЧЛАН 11.
Члан 20. мијења се и гласи:
„(1) Предсједништво Савеза је орган управљања у смислу одредби Закона о
удружењима и фондацијама Републике Српске.
(2) Чланове Предсједништва бира Конгрес на приједлог гранских синдиката чланица Савеза, а Предсједник Савеза и Генерални секретар Савеза, су чланови
Предсједништва по функцији .
(3) Предсједник Савеза предсједава сједницама Предсједништва .
(4) Предсједништво Савеза:


припрема сједнице Конгреса,



припрема и предлаже Програм рада Савеза, Статут, те његове измјене и допуне,



предлаже Конгресу доношење одлука из његове надлежности,



креира и усмјерава текућу политику Савеза,



проводи одлуке, ставове и закључке Конгреса,



доноси одлуке о пружању правне помоћи,



заузима ставове и утврђује приједлоге по питањима удруживања, раздруживања,
припајања и раздвајање,



предлаже методе и средства дјеловања ради остваривања интереса и права чланства,



доноси одлуку о ступању у генерални штрајк на територији Републике и организује
га,



доноси одлуку о јавном окупљању и јавном протесту и организује их,



оснива фондове и утврђује критеријуме за коришћење средстава из фондова,



подноси Конгресу Финансијски извјештај и Извјештај о раду Савеза,



доноси Финансијски план Савеза,



утврђује основе и политику колективног преговарања на националном нивоу и
доноси одлуке у вези са националним колективним уговором,



утврђује политику међународне синдикалне сарадње,



утврђује критеријуме за састав Надзорног одбора и Статутарне комисије,



утврђује организацију рада Стручне службе и Службе за бесплатну правну помоћ у
Савезу,



организује службе Савеза, прати њихов рад, те обезбјеђује права радника у тим
службама,



доноси програм о синдикалном информисању и оспособљавању,



развија предузетничке активности у циљу повећања синдикалне имовине и вишка
прихода над расходима, те се пријављује на тендере, програме домаћих и страних
институција у циљу повећања синдикалне имовине и вишка прихода над расходима,



доноси и друге одлуке, закључке, упутства и усваја акте неопходне за рад и
остваривање улоге синдиката, а који нису у надлежности других органа,
(5) Начин остваривања функција и надлежности, као и свих других питања значајних
за рад Предсједништва, одређују се Пословником о раду.“

ЧЛАН 12.
У члану 24. став (1), ријечи „Генералног вијећа и“ које се налазе иза ријечи „сједницама“,
бришу се, док се ријечи „Генералног вијећа“, које се налазе иза ријечи „ставова“ и
„одлукама“ мијењају ријечима „Конгреса“.
У члану 24. став (2) ријечи „Генералног вијећа и“ које се налазе иза ријечи „одлука
Конгреса“, бришу се .

ЧЛАН 13.
У члану 25. став (1) мијења се и гласи:
„(1) Потпредсједнике на приједлог предсједника бира и разрјешава Предсједништво.“
У члану 25. став (3) мијења се и гласи:
„(3) Потпредсједници за свој рад одговарају Предсједништву.“

ЧЛАН 14.
Члан 26. мијења се и гласи:
„(1) Генералног секретара на приједлог Предсједништва бира и разрјешава Конгрес.
(2) Генерални секретар Савеза огранизује рад и извршава одлуке, закључке, ставове и
акте Конгреса, Предсједништва и Предсједника, руководи радом служби Савеза и одговоран
је за припремање и одржавање сједница органа Савеза.“

ЧЛАН 15.
Члан 27. мијења се и гласи:
„Начин рада и одлучивања“
„(1) Органи Савеза пуноважно раде ако сједници, односно састанку присуствује више
од половине укупног броја чланова.
(2) Конгрес све одлуке доноси већином укупног броја делегата.
(3) Предсједништво одлуке доноси ако се за њих изјасни више од половине присутних,
осим код доношења одлуке о ступању у генерални штрајк и одлуке о јавном протесту, када
се одлуке доносе 2/3 већином укупног броја чланова, а одлуке у вези са националним
колективним уговором, приједлогом измјена и допуна Статута, приједлогом по питању
удруживања, раздруживања, припајања и раздвајања, приједлогом за избор носилаца
функција у Савезу, доносе се већином укупног броја чланова.
(4) Статутарна комисија и Надзорни одбор доносе одлуке већином од укупног броја
чланова.“

ЧЛАН 16.
У члану 30 став 3. ријечи „Генерално вијеће“ мијењају се ријечима „Конгрес“ .

ЧЛАН 17.
У члану 32.
„Предсједништва“.

став

(2)

ријечи

„Генералног

вијећа“

мијењају

се

ријечима

ЧЛАН 18.
Назив Главе VIII мијења се и гласи: „СИНДИКАЛНА
ПОВЈЕРЕНИШТВО (СИНДИКАЛНА ПОДРУЖНИЦА)

ОРГАНИЗАЦИЈА-

Члан 33. став (1) мијења се и гласи:
„(1) Синдикална организација – повјереништво (синдикална подружница)
је
организациони дио Синдиката из члана 1. овог Статута или дио синдикалне организације у
складу са Статутом Синдиката којем припада.“
У истом члану у ставу (2) иза ријечи „повјереништво“ додају се ријечи: „синдикална
подружница“.

ЧЛАН 19.
У члану 37. став (2) ријечи „Генерално вијеће“ мијењају се ријечима „Конгрес“ .

ЧЛАН 20.
У члану 42. став став (1) ријечи „Генералног вијећа ССРС“ мијењају се ријечима
„Предсједништва Савеза“ .
У члану 42. став став (4) ријечи „Генералног вијећа ССРС“ мијењају се ријечима
„Предсједништва Савеза“ .

ЧЛАН 21.
Члан 43. мијења се и гласи:
„Носиоцима функција у Савезу, функција престаје:


престанком чланства у синдикату,



смрћу,



истеком мандата на који је изабран,



разрјешењем са функције,



подношењем оставке,



опозивом са функције и



пензионисањем.“

ЧЛАН 22.
Члан 44 . мијења се и гласи:
„Чланство у органу Савеза престаје:


престанком чланства у синдикату,



смрћу,



истеком мандата на који је изабран,



искључивањем из Савеза чланице из које долази,



опозивом,



пензионисањем,



подношењем оставке,



неприсуствовање сједницама органа Савеза из неоправданих разлога најмање три
сједнице узастопно.“

ЧЛАН 23.
Члан 45. мијења се и гласи:
„(1) Опозив носиоцима функција и чланства у органима Савеза врши се у
случајевима:


дјеловања супротног Статуту и Програму рада Савеза,



дјеловања у Савезу са страначких позиција, уколико то утврди Предсједништво,



непоштовања и неизвршавања одлука органа Савеза,



учествовања у активностима на разједињавању Савеза или подстицања таквих
активности, као и дјеловања штетног по интересе Савеза и



наношења штете угледу Савеза и других облика штете Савезу,

(2) Опозив врши орган који бира.“

ЧЛАН 24.
У члану 46. став (2) и (3) се бришу.
ЧЛАН 25.
У члану 51. став (4) ријечи „Генерално вијеће“ мијењају се ријечима „Конгрес“

ЧЛАН 26.
У члану 53. у ставу (1) и (2) ријечи „Генерално вијеће“ мијењају се ријечима „Конгрес“ .

ЧЛАН 27.
У члану 56. у ставу (2) и (3) ријечи „Генералног вијећа“ мијењају се ријечима
„Конгреса“ .

ЧЛАН 28.
Члан 57. мијења се и гласи:
„(1) Носиоци функција, чланови органа Савеза, те извршни секретари и повјереници,
не могу истовремено бити носиоци функција у државним органима и организацијама
(изабрана, именована и постављена лица), политичким партијама на свим нивоима
(мјесни, општински, градски и републички), у органима управљања послодавца, изузев ако
на те функције нису именовани од стране Савеза и Синдиката.
(2) Лица која су били носиоци функција у политичким партијама на свим нивоима, те
кандидати на листама за одборнике, делегате или посланике не могу бити предлагана и
бирана за носиоце функција и чланове органа Савеза, најмање двије године од дана
престанка функције, односно од завршетка избора.“

ЧЛАН 29.
У члану 58. став (1) ријечи „Генерално вијеће“ мијењају се ријечима „Конгрес“ .

ЧЛАН 30.
У члану 61.став (1) мијења се и гласи:

„У циљу координације, ефикаснијег дјеловања и уједначавања права радника, као
облик дјеловања и повезивања више чланица Савеза, а на основу критеријума
Предсједништва, могу да се образују уније, и то:
-

Унија привредних синдиката,
Унија синдиката буџетских корисника.

Свака чланица Савеза може добровољно да приступи Унији и добровољно иступи из
Уније.“
У члану 61. у ставу (3) ријечи „Генерално вијеће“ мијењају се ријечима „Предсједништво“.

ЧЛАН 31.
Члан 65. мијења се и гласи:
„(1) Измјене и допуне Статута могу се вршити до 1/2 чланова Статута, у супротном
Конгресу се предлаже доношење новог Статута .
(2) Поступак за доношење измјена и допуна Статута исти је као и за његово
доношење.“

ЧЛАН 32.
Члан 67. мијења се и гласи:
„(1) Измјене и допуне Статута Савеза синдиката Републике Српске биће објављене
на огласној табли и интернет страници Савеза, након што буду регистроване код надлежног
суда.
(2) Ове измјене и допуне ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на
интернет страници и огласној табли Савеза синдиката Републике Српске.
(3) Чланице Савеза ће ускладити своје Статуте са овим измјенама и допунама до јуна
2021. године у дијелу одредби које се односе на Савез .“
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