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На основу члана 22. Статута Синдиката радника Електропривреде Србије и на основу 
одлука oргана Синдиката ЕМС и Синдиката радника дирекција ЈП ЕПС, ради заузимања 

заједничких ставова и остваривања заједничких интереса, на конститутивној седници 
12.05.2009. године основана је Пета координација Синдиката радника ЕПС.
На основу одлука удружених синдикалних организација "Синдикат Управе ЕПС" и 
"Синдикат ЕМС", на седници Одбора Пете координације Синдиката ЕПС одржаној 
10.06.2020. године у Београду, доносе се пречишћена

ПРАВИЛА ПЕТЕ КООРДИНАЦИЈЕ СИНДИКАТА ЕПС

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Одбор Пете координације Синдиката ЕПС (у даљем тексту Одбор) има шест сталних

чланова: два председника удружених синдикалних организација (по функцији) и

четири изабрана представника - два члана Синдиката ЕМС и два члана Синдиката

Управе ЕПС.

Члан 2. 

Чланови Одбора се бирају мандатно на пет година.

Мандат члановима Одбора дају организације синдиката из састава Пете координације 

Синдиката ЕПС које имају право да због неактивности или другог разлога опозову 

постојећег и изаберу другог члана. 

Члан 3. 

Председник  Одбора се бира из постојећег састава чланова Одбора из Синдиката ЕМС, 
а заменик председника из постојећег састава чланова Одбора из Синдиката Управе 
ЕПС, на период од пет година.

Председник Одбора представља и заступа интересе Пете координације Синдиката 

ЕПС, а у његовом одсуству заменик председника.



II РАД ОДБОРА 

Члан 4. 

Одбор ради у седницама које се заказују по потреби. Седнице заказује и припрема 

председник. Предлог за заказивање седнице може дати и свака од организација 

синдиката из састава Пете координације Синдиката ЕПС. 

Седнице се одржавају наизменично по седиштима организација синдиката у саставу 

Пете координације Синдиката ЕПС, а по потреби се могу заказати и на другом месту. 

Одбор одлучује консензусом у форми закључака, ставова и препорука. 

Члан 5. 

Поред сталних чланова Одбора председник Координације може, у зависности од 

проблематике која се разматра, позвати и чланове одговарајућих ресора да 

присуствују седници као и друга стручна лица, без права гласа. 

Члан 6. 

Седницом председава председник Одбора, а у случају његове спречености заменик 

председника. 

На седници се води записник који се доставља свим организацијамa синдиката у 

саставу Пете координације Синдиката ЕПС и надлежном органу Синдиката радника 

ЕПС. Записничара, као и потребна стручна лица обезбеђује председник Одбора из 

састава стручних служби синдиката чланица Пете координације Синдиката ЕПС. 

Члан 7. 

Одбор ради у складу са Статутом Синдиката радника ЕПС и овим Правилима. 

III ЗАДАЦИ И ЦИЉЕВИ РАДА ПЕТЕ КООРДИНАЦИЈЕ СИНДИКАТА ЕПС 

Члан 8. 

У остваривању заједничких интереса Пета координација Синдиката ЕПС заузима 

ставове по питањима која су од виталног интереса за остваривање синдикалних права 

у области колективног уговарања, заштите стандарда чланова синдиката, заштите на 

раду, права на одмор, рекреацију и рехабилитацију, спортских и културних 

активности, пружања солидарне помоћи и других питања од заједничког и општег 

интереса. 
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