Синдикална организација ЕПС ОДС ''Електросрбија'' Краљево
Број: 82
Датум: 06.10.2017.године
Краљево

На основу чланова 16. и 17. Правила о организовању, садржају и начину рада
Синдикалне организације ЕПС ОДС ''Електросрбија'' , Краљево, на основу изборних
правила Синдиката радника ЕПС, члана 30 и 60 статута синдиката радника епс, Oдбор
Синдикалне организације ЕПС ОДС ,,Електросрбија'' Краљево на седници одржанoj
06.10.2017. године,донео је

ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ОДБОРА
СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕПС ОДС ''ЕЛЕКТРОСРБИЈА'' КРАЉЕВО
И ЧЛАНОВА ОДБОРА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ДЕЛОВА

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 1.
Правилима за избор чланова Oдбора Синдикалне организације ЕПС ОДС ''Електросрбија''
Краљево (у даљем тексту: Синдикална организација) и чланова Одбора Синдикалних
организација делова (у даљем тексту: Синдикални делови), уређују се начин и поступак за
избор и престанак мандата;
1. Састав и број чланова Одбора,
2. Председника и заменика председника Синдикалне организације,
3. Председника Синдикалних делова,
4. Састав и број чланова Одбора Синдикалне организације и Синдикалног дела,
5. Изборно право,
6. Бирачки спискови,
7. Расписивање избора,
8. Органи за спровођење избора,
9. Изборна листа
10. Спровођење избора
11. Утврђивање и објављивање резултата избора
12. Престанак мандата,поновни избор и попуњавање упражњених синдикалних
функција
13. Вeрификација чланова одбора синдикалне организације
14. Избор за органе синдикалног организовања у Синдикату радника ЕПС.
15. Прелазне и завршне одребе.

САСТАВ И БРОЈ ЧЛАНОВА ОДБОРА

ЧЛАН 2.
Одбор Синдикалне организације броји 31 чланова.
Чланови одбора су представници Синдикалне организације дефинисани чланом 15.
Правила о организовању, садржају и начину рада Синдикалне организације ЕПС
ОДС „Електросрбија“ Краљево и председница Актива жена Синдикалне
организације.
Број чланова Одбора Синдикалних делова одређује се према броју организационих
јединица у огранку или погону.
ЧЛАН 3.
Мандат члановима Одбора траје 5 година са могућношћу поновног избора.

ИЗБОРНО ПРАВО
ЧЛАН 4.
Чланови Синдикалне организације бирају чланове органа и носиоце функција Синдикалне
организације и Синдикалних делова, на основу једнаког слободног и непосредног
изборног права, по правилу тајним гласањем.
Право да бира чланове органа и носиоце функција има члан Синдикалне организације који
је уписан у бирачки списак најкасније 15 дана пре дана одржавања избора ( у даљем тексту
: бирач ) .
Право да буде биран за члана органа или носиоца функције има члан Синдикалне
организације који је непрекидно био члан Синдикалне организације најмање једну годину
пре доношења одлуке о расписивању избора и који није имао двојно чланство у другом
синдикату.
Нико нема право да, по било ком основу, спречава или приморава члана да гласа, да га
позива на одговорност због гласања и да од њега тражи да се изјасни за кога је гласао или
зашто није гласао.

ЧЛАН 5.

Члан Синдикалне организације може бити кандидат за члана органа и носиоца функције
само на једној Синдикалној изборној листи која је део јединствене кандидационе
синдикалне листе на нивоу Синдиката радника ЕПС.

БИРАЧКИ СПИСКОВИ

ЧЛАН 6 .
У Синдикалној организцији се води општи бирачки списак по Синдикалним деловима
према месту рада чланова Синдикалне организације ЕПС - ОДС. Промене у бирачком
списку врши Стручна служба Синдикалне организације. Бирач може бити уписан само на
једном месту у бирачки списак. Члан Синдикалне организације има право увида у бирачки
списак и право да захтева његове измене (упис,брисање,измену или допуну бирачког
списка).

ЧЛАН 7.
Упис у бирачки списак и брисање из бирачког списка врше се на захтев бирача на основу
приступнице и других веродостојних доказа.
Бирачки списак води се за сваки Синдикални део према месту рада члана Синдикалне
организације.
Бирачки списак садржи:
- редни број
- име и презиме
- ИД број запосленог из кадровске евиденције
- организациони део
- простор за својеручни потпис бирача

ЧЛАН 8.
Наредног дана од дана расписивања избора, орган надлежан за вођење бирачког списка
обавештава чланове, путем јавног огласа или путем средстава јавног оглашавања, да могу
извршити увид у бирачки списак и тражити упис, брисање,измену,допуну или исправку
бирачког списка.
Сваки члан може органу надлежном за вођење бирачког списка поднети захтев за упис,
брисање,исправку или допуну бирачког списка, ако он или други члан није уписан у
бирачки списак или је уписан а нема бирачко право или нема бирачко право на подручју
Синдикалног дела, у коме је уписан у бирачки списак или ако неки од података из
бирачког списка није правилно уписан.
Орган који води бирачки списак, донеће одлуку о озахтеву из става 2 овог члана у року од
48 часова од дана пријема захтева.Одлука се без одлагања доставља подносиоцу захтева.
Против одлуке из става 3 овог члана може се, у року од 48 часова од часа достављања
одлуке поднети приговор Извршном одбору Синдикалне организације, а преко органа који

је донео одлуку, а он је дужан да приговор и потребне списе достави Извршном одбору у
року од 24 часа од часа пријема приговора.
Извршни одбор по приговору из става 4 овог члана одлучује у року од 24 часа од часа
пријема приговора.
Одлука Извршног одбора је коначна.

ЧЛАН 9.
Бирачки списак закључује се најкасније 15 дана пре дана одржавања избора.
Бирачки списак закључује се одлуком органа који води бирачки списак.
Одлуком из става 2 овог члана утврђује се укупан број бирача уписан у бирачки списак,
датум закључења бирачког списка, потпис овлашћеног лица и печат Синдикалне
организације.
Одлука из става 2 овог члана доставља се Изборној комисији најкасније у року од 24 часа
од часа његовог доношења.

ЧЛАН 10.
Орган надлежан за вођење бирачког списка саставља оверен извод из бирачког списка за
свако бирачко место, који се доставља Изборној комисији у року од 24 часа од часа
доночења одлуке о закључењу бирачког списка.
Извод из бирачког списка сачињава се према члану 7 став 3 ових Изборних правила.

РАСПИСИВАЊЕ ИЗБОРА

ЧЛАН 11.
Одлуку о расписивању избора доноси Главни одбор синдиката радника ЕПС. Одбор
Синдикалне организације је дужан да поштује рокове наведене у одлуци Главног одбора
приликом доношења своје одлуке о расписивању избора.
Одлука о расписивању избора садржи: дан одржавања избора, дан од када почињу тећи
рокови за вршење изборних радњи, назначење да се избори врше за чланове Одбора
Синдикалне организације и чланове Одбора Синдикалних делова, укупан број чланова у
Одбору и број чланова Одбора Синдикалних делова, састав Изборне комисије и бирачких
одбора и њихово седиште, начин кандидовања и утврђивање кандидата.

ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

ЧЛАН 12.
Органи за спровођење избора за чланове Одбора Синдикалне организације су: Централна
изборна комисија Синдиката радника ЕПС, Изборна комисија Синдикалне организације (у
даљем тексту Изборна Комисија), и бирачки одбори.
Органи за спровођење избора су самостални и независни у раду и раде на основу Изборних
правила Синдиката радника ЕПС, Правила о организовању, садржају и начину рада
Синдикалне организације ЕПС ОДС ''Електросрбија'' Краљево, и ових Изборних правила и
за свој рад одговарају органу који их је именовао.

ЧЛАН 13.
Изборна комисија броји три члана и по потреби три заменика члана, које именује Извршни
одбор Синдикалне организације, са седиштем у Краљеву, Димитрија Туцовића број 5.
Један члан Изборне комисије је обавезно стручно лице, дипломирани правник.
Чланови Изборне комисије морају имати изборно право, а функција у овом органу престаје
им кад прихвате кандидатуру за члана Одбора или другу функцију у Синдикалној
организацији.
Мандат члановима и њиховим заменицима Изборне комисије траје пет година са
могућношћу поновног избора.

ЧЛАН 14.
Изборна комисија ради у сталном и проширеном саставу и доноси одлуке већином гласова
чланова у сталном, односно у проширеном саставу.
Чланове Изборне комисије у сталном саставу именује Извршни одбор Синдикалне
организације, а у проширеном саставу - по један опуномоћени представник Јединствене
синдикалне изборне листе.
Подносилац Јединствене синдикалне изборне листе одређује свог опуномоћеног
представника у изборној комисији у року од 24 часа од дана проглашења његове
Синдикалне изборне листе. По истеку тог рока губи право да га одреди.
Изборна комисија утврђује проширени састав у року од 24 часа од дана утврђивања збирне
Синдикалне изборне листе.

ЧЛАН 15.
Изборна комисија Синдикалне организације има следећа права и обавезе :
1. стара се о законитом спрововођењу избора,
2. организује техничку припрему за изборе,
3. прати примену и даје тумачење ових Изборних правила,
4. одређује број и састав бирачких одбора и место(простор)за одржавање гласања и даје им
упутства за законит рад,
5. образује бирачке одборе и именује председника и чланове бирачких одбора на предлог
Одбора Синдикалне организације.
6. утврђује број гласачких листића за бирачка места, оверава их и заједно са овереним
изводом из бирачког списка, записнички, предаје их бирачким одборима.
7. утврђује да ли је Синдикална изборна листа састављена и поднета у складу са овим
Изборним правилима и проглашава је,
8. обезбеђује све неопходне услове и средства за регуларно одвијање гласања
9. утврђује и објављује укупне резултате избора,
10. подноси извештај Одбору Синдикалне организације о спроведеним изборима,
11. обавља и друге послове предвиђене овим Изборним правилима.

ЧЛАН 16.
Услове за рад Изборне комисије обезбеђује Извршни одбор Синдикалне организације.

ЧЛАН 17.
Бирачки одбор у сталном саставу чине: председник и најмање два члана, а у проширеном
саставу и по један представник подносиоца Синдикалне изборне листе. Председник и
чланови бирачког одбора по потреби имају заменике
У погледу утврђивања састава бирачког одбора у проширеном саставу, примењују се
одредбе ових Изборних правила које се односе на Изборну комисију у проширеном
саставу..
Бирачки одбор именује Изборна комисија, на предлог Одбора Синдикалног дела,
најкасније 10 дана пре дана одређеног за одржавање избора .
ЧЛАН 18.
Бирачки одбор непосредно спроводи гласање, обезбеђује правилност и тајност гласача,
утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља друге послове одређене овим
Изборним правилима.
Бирачки одбор се стара о одржавању реда на бирачком месту за време гласања.
Ближа упутства о раду бирачког одбора одређује Изборна комисија.

СИНДИКАЛНА ИЗБОРНА ЛИСТА

-КандидовањеЧЛАН 19.
Избори за све синдикалне поверенике, органе и тела у Синдикату радника ЕПС, врше се на
основу Јединствене синдикалне изборне листе, у складу са чл. 16. Изборних правила
синдиката радника ЕПС.
Синдикална изборна листа Синдикалне организације ЕПС ОДС ''Електросрбија'' представља део
Јединствене синдикалне изборне листе на нивоу Синдиката радника ЕПС.

ЧЛАН 20.

Изборна листа синдикалне организације, као део Јединствене синдикалне изборне листе, је
уређена тако да се на њој налазе кандидати за чланове Одбора Синдикалне организације и
кандидати за Одбор Синдикалних делова.
Приликом састављања списка кандидата за Одбор Синдикалног дела поштује се принцип
заступљености организационих целина. Организационе целине, састав и број чланова
Синдикалног одбора дела утврђује Синдикални одбор дела. Одбор синдикалне оранизације
чини:

Р.бр. Назив Синдикалног дела

Број чланова Одбора
синдикалне организације

Број чланова Одбора
синдикалног дела

1.

Аранђеловац

1

5

2.

Ваљево

2

10

3

Врњачка Бања

1

5

4

Јагодина

2

10

5

Краљево

2

9

6

Крушевац

2

15

7

Лазаревац

1

9

8

Лозница

3

12

9

Нови Пазар

1

6

10

Параћин

1

6

11

Рашка

1

5

12

Сјеница

1

3

13

Топола

1

5

14

Трстеник

1

5

15

Ћуприја

1

8

16

Чачак

2

10

17

Шабац

2

14

18

Ужице

3

10

19

Управа Краљево

1

9

20

Електромонтажа Краљево

1

9

21

Актив жена - председница
1
Укупно 31
ЧЛАН 21.

Назив Синдикалне изборне листе одређује се према носиоцу Јединствене синдикалне
изборне листе на нивоу Синдиката радника ЕПС и имена кандидата у складу са
споразумом из члана 18. изборних правила Синдиката радника ЕПС и члана 23. ових
изборних правила
ЧЛАН 22.
Синдикалну изборну листу носилац листе доставља Централној изборној комисији и
Изборној комисији на нивоу Синдикалне организације најкасније 15 дана пре дана
одређеног за одржавање избора.
Уз Синдикалну изборну листу Изборној комисији доставља се следећа документација:
1. овлашћење носиоца јединствене синдикалне изборне листе
2. споразум кандидата који садржи следеће податке:
име и презиме, ЈМБГ, место рада (организациони део), ИД број из Кадровске евиденције и
потпис кандидата.
3. списак најмање 20% чланова Синдикалних делова Синдикалне организације, који својим
потписом подржавају кандидациону Синдикалну изборну листу. Члан Синдикалне
организације својим потписом може подржати само једну Синдикалну изборну листу.

ЧЛАН 23.
Споразум из члана 22 став 2 тачка 1 ових Изборних правила, је споразум којим кандидати
са једне Синдикалне изборне листе уређују међусобна права и обавезе у време и после
избора. Споразумом се одређује назив, носилац и редослед кандидата на Синдикалној
изборној листи. Споразумом се, ако њихова Синдикална листа добије највећи број
гласова, обавезно регулишу следећа питања: име и презиме председника и заменика
председника Синдикалне организације, имена и презимена кандидата за чланове Главног
одбора Синдиката радника ЕПС-а, имена и презимена кандидата за чланове КООР-а СО

ЕД Србије, имена и презимена председника Синдикалних делова, име и презиме
председника Комисије фонда солидарности, имена и презимена чланова Одбора
синдикалне организације који синдикалне активности обављају са пуним радним временом
и друга питања у складу са Правилима о организовању, садржају и начину рада
Синдикалне организације ЕПС ОДС ''Електросрбија'' Краљево и овим Изборним
правилима Синдикалне организације.
Споразум је обавезујући и мора бити својеручно потписан од стране свих кандидата са
листе.

ЧЛАН 24.
Носилац Синдикалне изборне листе може повући листу најкасније до дана утврђивања
збирне Јединствене синдикалне изборне листе на нивоу Синдиката радника ЕПС.

ЧЛАН 25.
Изборна комисија проглашава Синдикалну изборну листу одмах по пријему изборне листе,
а
најкасније
у
року
од
48
сати
од
пријема
изборне
листе.
Решење о проглашењу изборне листе из става 1 овог члана Изборна комисија доставља без
одлагања подносиоцу и Централној изборној комисији.
ЧЛАН 26.
Кад Изборна комисија утврди да Синдикална изборна листа није поднета благовремено,
донеће решење о њеном одбацивању, а ако листа садржи недостатке који су сметња за
проглашење Синдикалне изборне листе у складу са овим Изборним правилима, Изборна
комисија донеће у року од 24 часа закључак којим се носиоцу листе налаже да најкасније у
року од 24 часа од часа достављања закључка отклони те недостатке.Тим закључком
истовремено ће се носиоцу листе указати на радње које треба да обави ради отклањања
недостатака.
Кад Изборна комисија утврди да Синдикална изборна листа садржи недостатке, или кад
утврди да недостаци нису отклоњени, или нису отклоњени у предвиђеном року, донеће у
наредних 24 часа решење којим се одбија проглашење Синдикалне изборне листе.
ЧЛАН 27.
Збирну Синдикалну листу утврђује Централна Изборна комисија у складу са Изборним
правилима Синдиката радника ЕПС и она садржи све изборне листе, са именом и
презименом свих кандидата, ЈМБГ, занимању и огранцима или погонима у којима раде и
матични број кандидата.
Редослед Синдикалних изборних листа, са именима свих кандидата, на збирној изборној
листи утврђује се према редоследу њиховог проглашавања.
Збирну Синдикалну изборну листу Изборна комисија објављује на свим огласним таблама
у организационим јединицама, најкасније десет дана пре дана одржавања избора.

ЧЛАН 28.
Изборна комисија дужна је да за сваки бирачки одбор благовремено припреми материјал
за гласање, а нарочито потребан број гласачких листића, извод из бирачког списка,
споразум кандидата, посебне службене коверте за гласање, као и образац записника о раду
бирачког одбора.
Гласачке листиће припрема и оверава изборна комисија.
Изборна комисија утврђује укупан број гласачких листића, који мора бити једнак броју
бирача уписаних у бирачки списак у Синдикалној организацији.
Изборна комисија контролише припрему и оверу гласачких листића и одређује број
резервних гласачких листића, који не може бити већи од 0,3% од укупног броја гласачких
листића.
Гласачки листићи штампају се на једном месту.
Носилац Синдикалне изборне листе доставља изборној комисији име лица које има право
да присуствује штампању, паковању гласачких листића и њиховом достављању органима
надлежним за спровођење избора.
Изборна комисија ближе утврђује садржину, облик и изглед гласачких листића, начин и
контролу њиховог штампања и достављање и руковање гласачким листићима.

ЧЛАН 29
Примопредаја изборног материјала врши се најкасније 24 часа пре дана одржавања избора.
Изборна комисија стара се о уређивању бирачких места и припрема за сваки бирачки
одбор потребан број гласачких листића с прибором за њихово печаћење и прибором за
писање.
На дан избора, пре почетка гласања, бирачки одбор утврђује да ли је припремљени
изборни материјал за то бирачко место потпун и исправан, да ли је бирачко место уређено
на начин којим се обезбеђује тајност гласања и да ли гласање може почети, што уноси у
записник о свом раду.

ЧЛАН 30
Гласачки листић садржи:
1) редни број који се ставља испред назива Јединствене синдикалне изборне листе,
2) називе Јединствених синдикалних изборних листа, према редоследу утврђеном на
збирној листи, са именом и презименом носиоца Јединствене синдикалне изборне листе и
именом носиоца листе из Синдикалне организације (у складу са чл.16. Изборних правила
Синдиката радника ЕПС,
3) напомену да се гласа само за једну Синдикалну изборну листу, заокруживањем редног
броја испред назива те листе или заокруживањем назива листе.

ЧЛАН 31
Збирна Синдикална изборна листа, с називима Синдикалних изборних листа и именима
свих кандидата, мора за време гласања бити видно истакнута на бирачком месту.
Садржај, облик и начин истицања збирне Јединствене синдикалне изборне листе из става
1. овог члана прописује Централна изборна комисија.

ЧЛАН 32
Носиоци Синдикалних изборних листа и кандидати за чланове одбора имају право увида у
изборни материјал, а нарочито у изводе из бирачких спискова, записнике бирачког одбора,
записнике изборне комисије и гласачке листиће. Увид се врши у службеним просторијама
Изборне комисије. Увид у изборни материјал може се извршити у року од пет дана од дана
одржавања избора.
ЧЛАН 33
Бирач гласа на бирачком месту на коме је уписан у бирачки списак.
Бирач гласа лично.
Бирач може гласати само за једну од Јединствених синдикалних изборних листа са
гласачког листића. Гласа се заокруживањем редног броја испред назива Јединствене
синдикалне изборне листе за коју се гласа или заокруживањем назива Јединствене
синдикалне изборне листе.
Бирач сам пресавија гласачки листић тако да се не види за коју је изборну листу гласао и
убацује га у гласачку кутију и одмах напушта бирачко место.

УТВРЂИВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА
ЧЛАН 34
По завршеном гласању бирачки одбор приступа утврђивању резултата гласања на
бирачком месту.
Бирачки одбор утврђује број неупотребљених гласачких листића и ставља их у посебан
омот који печати, с назнаком на омоту да се ради о неупотребљеним гласачким листићима.
На основу извода из бирачког списка, бирачки одбор утврђује укупан број бирача који су
гласали.
Кад се гласачка кутија отвори, после провере контролног листа, важећи гласачки листићи
одвајају се од неважећих.
Бирачки одбор констатује број неважећих гласачких листића, уноси га у записник и
неважеће гласачке листиће печати у посебан омот, с назнаком да се ради о неважећим

гласачким листићима, а потом утврђује број важећих листића и број гласова за сваку
синдикалну изборну листу, што такође уноси у записник.
Важећи гласачки листићи стављају се у посебан омот са назнаком да се ради о важећим
гласачким листићима, који се потом печати.
Неважећи гласачки листић јесте непопуњени гласачки листић, листић који је попуњен тако
да се не може утврдити за коју се изборну листу гласало и листић на коме је заокружено
више од једне Синдикалне изборне листе.
Када се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја бирача који су
гласали, или у гласачкој кутији није нађен контролни листић, бирачки одбор се распушта и
именује нови, а гласање на том бирачком месту се понавља.
ЧЛАН 35
Бирачки одбор по утврђивању резултата гласања, у записник о свом раду уноси: број
примљених гласачких листића; број неупотребљених гласачких листића; број неважећих
гласачких листића; број важећих гласачких листића; број гласова датих за сваку
Јединствену синдикалну изборну листу; број бирача према изводу из бирачког списка и
број гласача који су гласали.
У записник о раду бирачког одбора уносе се и примедбе и мишљења чланова бирачког
одбора, представника Синдикалних изборних листа као и све друге чињенице од значаја за
гласање.
Записник о раду бирачког одбора потписују сви чланови бирачког одбора.
ЧЛАН 36
Записник о раду бирачког одбора израђује се на прописаном обрасцу који се штампа у пет
примерака.
Два примерка записника с утврђеним изборним материјалом доставља се изборној
комисији.
Трећи примерак записника истиче се на бирачком месту на јавни увид.
Преостала два примерка записника уручују се представницима носилаца Синдикалних
изборних листа које су освојиле највећи број гласова на том бирачком месту и то одмах
уколико носилац изборне листе има представника у бирачком одбору, а уколико га нема
носилац изборне листе може преузети примерак записника од Изборне комисије у року од
12 часова.
Остали носиоци изборне листе имају право да, у року од 12 часова од достављања
материјала с бирачког места Изборној комисији, од Изборне комисије добију оверену
фотокопију записника с бирачког места.

ЧЛАН 37
Кад утврди резултате гласања,бирачки одбор ће без одлагања, а најкасније у року од 12
часова од затварања бирачких места, доставити Изборној комисији записник о утврђивању
резултата гласања на бирачком месту, извод из бирачког места, важеће гласачке листиће у
запечаћеном посебном омоту, неупотребљене гласачке листиће у запечаћеном посебном

омоту, неважеће гласачке листиће у запечаћеном посебном омоту, као и преосталу изборну
документацију.
О примопредаји изборне документације саставља се записник који потписује представник
изборне комисије и најмање два члана бирачког одбора који су предали изборну
документацију.
ЧЛАН 38
По пријему изборног материјала са бирачких места Изборна комисија,у року од 24 часа од
затварања бирачких места, утврђује: укупан број бирача уписаних у бирачки списак, број
бирача који је гласао на бирачким местима , укупан број примљених гласачких листића,
укупан број неважећих гласачких листића, укупан број важећих гласачких листића и број
гласова датих за сваку Јединствену изборну листу.
Изборна комисија утврђује резултате гласања на бирачким местима најкасније у року од
шест часова од достављања извештаја са бирачких места.
ЧЛАН 39
Изборна комисија утврђује резултате избора и о томе сачињава посебан записник.
ЧЛАН 40
Изборна комисија објављује резултате избора у року од 24 часа од затварања бирачких
места.

ЧЛАН 41
избори су успели ако на њих изађе 50% +1 члан синдиката радника епс.
у синдикалној оргнизацији ЕПС ОДС ''Електросрбија'' Краљево избори су успели ако на
њих изађе 50% +1 члан Синдикалне организације.
У случају да у неком Синдикалном делу на гласање не изађе потребан број чланова, 50% +
1 члан Синдикалног дела, гласање се понавља само у том Синдикалном делу.
На поновљеним изборима, односно другог круга гласања, носилац Јединствене синдикалне
изборне листе синдикалне организације „Електросрбија“ Краљево може одредити другог
кандидата за носиоца листе на нивоу синдикалног дела.
Напред наведени кандидати су у обавези да доставе прописану документацију из члана 19.
став 3. ових правила у року од 5 дана од дана одржавања првог круга избора
У другом кругу гласања сматра се изабраном она кандидациона листа која је добила
највише гласова.
Гласање у другом кругу обавиће се у року од 7 дана, а изабрани су кандидати са
Синдикалне изборне листе која је добила највећи број гласова.
Ако и у другом кругу гласања више Синдикалних листа добије једнак и истовремено
највећи број гласова, гласање се понавља у року од 3 дана од дана утврђивања резултата ,
све док једна Синдикална изборна листа не добије највећи број гласова

ЧЛАН 42
Изборна комисија доноси потврду сваком члану са листе која је добила највећи број
гласова на изборима, да је изабран за члана Одбора Синдикалне организације.

ЧЛАН 43
Носилац Јединствене синдикалне изборне листе може Централној изборној комисији
уложити приговор због повреде изборног права или изборног поступка.
Носилац синдикалне изборне листе може уложити приговор изборној комисији на нивоу
Синдикалне организације због повреде изборног права или изборног поступка.
Сваки члан бирачког одбора може уложити приговор Изборној комисији због повреде
изборног права или изборног поступка до које је дошло на бирачком месту.
Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је донета одлука,односно извршена
радња или учињен пропуст.

ЧЛАН 44
Изборна комисија донеће решење у року од 48 часова од пријема приговора и доставити га
подносиоцу приговора.
Ако изборна комисија усвоји приговор поништиће одлуку или радњу.

ЧЛАН 45
Против решења Изборне комисије, може се у року од 24 часа, од момента пријема решења,
изјавити жалба Централној изборној комисији на нивоу Синдиката радника ЕПС, а преко
Изборне комисије
Изборна комисија дужна је да одмах,а најкасније у року од 12 часова достави органу из
става 1. овог члана све потребне податке и списе за одлучивање.
Одлука по жалби донеће се најкасније у року од 48 часова од пријема жалбе са списима.
Одлука донета у поступку по жалби је коначна.
ЧЛАН. 46
Ако Централна изборна комисија усвоји жалбу на решење којим је одбијен приговор,
одговарајућа изборна радња, односно избори, поновиће се најкасније у року од 3 дана од
дана доношења одлуке.
ЧЛАН 47
Поновни избори се спроводе ако Изборна комисија или надлежни орган у складу са овим
Изборним правилима пониште изборе због неправилности у спровођењу избора.

Ако се избори пониште на поједином бирачком месту, гласање се понавља само на том
бирачком месту.
На бирачким местима на којима изборни поступак није спроведен у складу са овим
Изборним правилима избори се понављају у року од 3 дана од дана утврђивања
неправилности у изборном поступку, на начин и по поступку утврђеним за спровођење
избора.
Поновне изборе расписује Изборна комисија.
У случају понављања избора коначни резултати избора утврђују се по завршетку
поновљеног гласања.
КОНСТИТУИСАЊЕ ОДБОРА СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И
ОДБОРА СИНДИКАЛНОГ ДЕЛА
ЧЛАН 48
Одбор Синдикалног дела конституише се најкасније 3 дана од завршетка избора за чланове
Одбора. Мандат члановима Одбора почиње да тече даном потврђивања мандата.
Потврђивање мандата се на основу потврде о избору за члана одбора и извештаја Изборне
комисије о спроведеним изборима.
Одбор Синдикалне организације конституише се најкасније у року од 7 дана од дана
завршетка избора.
Мандат члановима Одбора почиње да тече даном потврђивања мандата.
Потврђивање мандата врши се на основу потврде о избору и извештаја Изборне комисије о
спроведеним изборима.
ЧЛАН 49

На конститутивној седници Одбора Синдикалне организације образује се комисија од три
члана ради утврђивања сагласности потврде о избору за члана одбора и извештаја изборне
комисије.
На основу извештаја комисије из става 1 овог члана, лице које председава конститутивном
седницом Одбора Синдикалне организације, констатује да је изборна комисија поднела
извештај о спроведеним изборима и које су потврде о избору за члана одбора у
сагласности са тим извештајем, чиме је потврђен мандат новоизабраним члановима
Одбора Синдикалне организације.
ПРЕСТАНАК МАНДАТА И ПОНОВНИ ИЗБОР
ЧЛАН 50
Члану Одбора Синдикалне организације може престати мандат пре истека времена на које
је изабран:
1.подношењем писмене оставке,
2.опозивом ,
3.престанком својства члана Синдикалне организације

4.преузимањем посла , односно функције које су , у складу са Правилима о раду
Синдикалне организације,неспојиве са функцијом члана одбора,
5.ако наступи смрт члана одбора
6.у другим случајевима када објективно није у могућности да обавља ову функцију.
Члану одбора престаје мандат даном наступања случаја из става 1 овог члана.
Дан престанка мандата констатује Одбор Синдикалне организације на првој наредној
седници после пријема обавештења о разлозима за престанак мандата члану одбора.
ЧЛАН 51
Одлуку о опозиву члана одбора доноси Одбор Синдикалне организације на предлог
носиоца листе или Председника синдикалне организације или Председника синдикалног
дела којој члан одбора припада, и то у следећим случајевима :
-неоправданог изостајања са три седнице Одбора Синдикалне организације
-неиспуњавање обавеза везаних за чланство у Одбору
-када својим радом или понашањем онемогућава рад Одбора
-када ради противно интересима Синдикалне организације.
Одлука Одбора Синдикалне организације о опозиву члану Одбора је коначна.

ЧЛАН 52
На место члана Одбора коме је престао мандат, председник Синдикалне организације,
носилац листе, бира новог члана из Синдикалног дела из кога је члан Одбора коме је
престао мандат.

ВЕРИФИКАЦИЈА ЧЛАНОВА ОДБОРА СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ЧЛАН 53
Председника, његовог заменика, који не могу бити из истог Синдикалног дела, као и
чланове Одбора синдикалне организације и чланове Одбора синдикалних делова
верификује Одбор Синдикалне организације, у складу са споразумом из члана 22 ових
Изборних правила.
ЧЛАН 54
Председнику и заменику председника Синдикалне организације може престати мандат пре
истека времена на које су изабрани у следећим случајевима :
1. подношењем писмене оставке
2. ако је изабран на функцију председника или потпреседника Главног одбора Синдиката
радника ЕПС-а.
3. престанком својства члана Синдикалне организације

4. преузимањем посла, односно функције које су у складу са Правилима о раду
Синдикалне организације, неспојиве са функцијом председника, односно заменика
председника Синдикалне организације,
5. у случају смрти
6. у другим случајевима када објективно није у могућности да обавља функцију.
ИЗБОР ЗА ОРГАНЕ СИНДИКАЛНОГ ОРГАНИЗОВАЊА У ЕПС-у и КООР-у
ЧЛАН 55
Избор за чланове у органе Синдиката радника ЕПС-а и КООР-а СО ЕД Србије врши се у
складу изборном листом Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електросрбија“ Краљево.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
ЧЛАН 56
Ова Изборна правила ступају на снагу и примењују се од дана одржавања седнице Одбора
Синдикалне организације на којој су усвојена.
ЧЛАН 57
Иницијативу за измену и допуну ових Изборних правила могу дати органи Синдикалне
организације.
Иницијатива за измене и допуне ових Изборних правила доставља се Извршном одбору
Синдикалне организације.
Ако Извршни одбор Синдикалне организације прихвати иницијативу за измене и допуне
ових Изборних правила, утврдиће предлог и покренути поступак пред Одбором
Синдикалне организације за усвајање, а ако утврди да не постоје разлози за то, одбациће
иницијативу и о томе обавестити покретача иницијативе.
ЧЛАН 58
Ступањем на снагу ових Изборних правила престају да важе Изборна правила Синдикалне
организације „Електросрбија“ Краљево број 344 од 12.10.2012.године која је усвојио
Одбор Синдикалне организације.

Претседник Синдикалне организавције
ЕПС ОДС „Елсктросрбија“ Краљево
________________________________
Бранко Томић

