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II ЗАСТУПАЊЕ, ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ОВЛАШЋЕЊE  

Члан 6.  

Синдикат ЕМС заступа и представља председник Синдиката ЕМС, а у његовом одсуству замењује га заменик 
председника Синдиката ЕМС.  

Лица овлашћена за заступање и представљање Синдиката ЕМС могу преузимати материјалне и друге обавезе до 
утврђених граница.  

Члан 7.  

Једнократним овлашћењем Одбора синдикалне подружнице омогућава се члану Синдиката ЕМС да уместо 
оправдано одсутног носиоца функције у органу или телу Синдиката ЕМС, уз сагласност председника Синдиката 
ЕМС, пуноправно учествује у раду и одлучивању тог органа или тела Синдиката ЕМС.  

III ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И НАЧЕЛА РАДА СИНДИКАТА ЕМС  

Члан 8.  

Основни програмски циљеви и задаци Синдиката ЕМС су:  

- развој демократских индустријских односа и социјалног дијалога,  
- развој и унапређење колективног преговарања, закључивање и праћење примене колективних уговора,  
- заштита и побољшање економског, социјалног и правног статуса, услова рада, безбедности и здравља на раду,  
- колективно и појединачно заступање чланова Синдиката ЕМС пред Оснивачем и Послодавцем, - обезбеђивање 

радно-правне заштите члановима,  
- учествовање у организацији рекреације и рехабилитације чланова, ради превенције радне инвалидности,  
- образовање чланова и синдикалних повереника за синдикални рад, унапређење метода рада и деловања 

Синдиката ЕМС и информисање чланства,  
- слободно синдикално и друго интересно организовање и деловање, организационо јачање Централе Синдиката 

ЕМС, сарадња са другим синдикатима и асоцијацијама синдиката и јачање синдикалног покрета.  

Члан 9.  

Синдикат ЕМС делује по начелима:  

- демократског заступања и уважавања воље чланова,  
- одговорности синдикалних повереника,  
- независности од политичких странака и верских заједница,  
- самосталности у уређењу унутрашње организације Синдиката ЕМС,  
- избору и разрешењу својих представника,  
- јавности рада,  
- синдикалне солидарности и узајамности на основу заједничког интереса, - поштовања људских, грађанских и 

синдикалних права и слобода.  

Члан 10.  

У остваривању заштите интереса и права чланова Синдикат ЕМС може користити сва законима и међународним 
конвенцијама призната средства и методе синдикалног деловања: социјални дијалог, договор, споразумевање, 
сарадњу,  удруживање,  преговарање,  критику,  оспоравање,  притисак,  тражење 
 оставке,  искључење, организовање протестног скупа, организовање бојкота, организовање штрајка 
упозорења, организовање генералног штрајка и друге методе.  

IV  ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТУ ЕМС 

Члан 11.  

Учлањење у Синдикат ЕМС се врши потписивањем изјаве о учлањењу - Приступнице, на основу слободно изражене 
воље и прихватања права, обавеза и одговорности члана Синдиката ЕМС дефинисаних у овим Правилима.  

Потписане Приступнице се чувају у Централи Синдиката ЕМС. Образац Приступнице налази се у прилогу број један 
ових Правила.  
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Члан 12.  

Члану Синдиката ЕМС издаје се чланска карта чији садржај и облик утврђује Извршни одбор Синдиката ЕМС. 
Чланска карта је власништво Синдиката ЕМС и није преносива.  

По престанку чланства у Синдикату ЕМС, чланска карта се враћа.  

Члан 13.  

Члан Синдиката ЕМС не може бити члан друге синдикалне организације.  

Члан 14.  

Чланови Синдиката ЕМС могу бити сви запослени у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ и издвојеним 
привредним друштвима „Електроисток - Изградња“ и „Електроисток - Пројектни биро“.  

Специјални статус члана Синдиката ЕМС имају бивши чланови Синдиката ЕМС који се учлане у Актив пензионера 
Синдиката ЕМС. Њихова права и обвезе регулишу се посебним Правилником Актива пензионера Синдиката ЕМС, 
који усваја Извршни одбор Синдиката ЕМС, на предлог председника Синдиката ЕМС.  

Директорима ЕМС АД и издвојених ПД, док обављају послове на тим функцијама, мирују права и обавезе члана 
Синдиката ЕМС.  

Члан 15.  

Члану који је на неплаћеном одсуству и другим облицима одсуствовања, када не добија зараду или накнаду 
зараде, мирују обавезе према Синдикату ЕМС.  

Члан Синдиката ЕМС коме је отказан уговор о раду, има право да остане у Синдикату ЕМС до правоснажно 
окончаног судског спора по отказу.  

Члан 16.  

Основна права и дужности члана Синдиката ЕМС су:  

- да учествује у доношењу ставова, закључака, одлука и аката Синдиката ЕМС које се односе на његов материјални, 
социјални и друштвени положај и правну сигурност,  

- да предлаже активности и коришћење средстава и метода синдикалног деловања ради остваривања интереса и 
заштите чланства,  

- да остварује бесплатну правну заштиту ради заштите права на раду и по основу рада, уз сагласност Ресора за 
развој, информисање и радно-правну заштиту Синдиката ЕМС,  

- да учествује у синдикалним акцијама помоћи, подршке, протеста и штрајку,  
- да учествује у образовању и оспособљавању за синдикалне активности,  
- да учествује у програмима превенције радне инвалидности, рехабилитације и спортске рекреације, - да користи 

објекте за рекреативни одмор,  
- да буде информисан о активностима које се воде у Синдикату ЕМС,  
- да бира и буде биран за члана Скупштине Синдиката ЕМС, - да се придржава Правила и одлука органа Синдиката 

ЕМС, - да плаћа чланарину.  

Члан 17.  

Чланови синдиката ЕМС могу, уз сагласност Извршног одбора Синдиката ЕМС, прелазити из једне у другу 
синдикалну подружницу у саставу Синдиката ЕМС или у синдикалну Централу.  

Образац Прелазнице налази се у прилогу број два ових Правила.  

Члан 18.  

Чланство у Синдикату ЕМС престаје:  

- иступањем из Синдиката ЕМС,  
- учлањењем у други синдикат,  
- искључењем из Синдиката ЕМС,  
- престанком радног односа у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ Београд и издвојеним привредним 

друштвима „Електроисток - Изградња“ д.о.о. Београд и „Електроисток - Пројектни биро“ д.о.о. Београд.  
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Члан 19.  

Члан синдиката може иступити из чланства Синдиката ЕМС давањем писмене изјаве – Иступнице.  

Приликом иступања из Синдиката ЕМС, члан је дужан да врати чланску карту и сву имовину Синдиката ЕМС са 
којом је задужен и измири све остале обавезе према Синдикату ЕМС.  

Да је члан који иступа измирио све обавезе из претходног става потврђује Извршни одбор Синдиката ЕМС 
најкасније у року од 30 дана. Ако Извршни одбор у том року не донесе одлуку, сматра се да је подносиоцу 
Иступнице престало чланство у Синдикату ЕМС.  

Даном престанка чланства у Синдикату ЕМС члану престају сва права и обавезе, а чланарину плаћа закључно са 
месецом у којем му престаје чланство.  

Образац Иступнице налази се у прилогу број три ових Правила.  

Члан 20.  

Из евиденције редовних чланова Синдиката ЕМС аутоматски се бришу неактивни чланови: пензионисани, 
преминули и слично, по поступку као при иступању из чланства.  

Пензионисани чланови могу учлањењем у Актив пензионера СЕМС наставити чланство у специјалном статусу.  

Члан 21.  

Члан се искључује из Синдиката ЕМС због:  

- приступања другом синдикату,  
- теже повреде одредаба ових Правила којом се наноси материјална и/или нематеријална штета Синдикату ЕМС, 

- одбијања учешћа у Генералном штрајку,  
- непоштовања и неизвршавања одлука органа Синдиката ЕМС, - неплаћања чланарине.  

Одлуку о искључењу из Синдиката ЕМС доноси Извршни одбор Синдиката ЕМС на предлог председника 
синдикалне подружнице или председника Синдиката ЕМС.  

Искључени члан има право да у року од 15 дана од доношења одлуке о искључењу поднесе жалбу Скупштини 
Синдиката ЕМС.  

Чланови Скупштине Синдиката ЕМС су дужни да се изјасне по жалби на одлуку о искључењу у року од 30 дана од 
достављања жалбе.  

Даном коначности одлуке о искључењу, члану престају сва права и обавезе утврђене овим Правилима, а 
материјалне обавезе према Синдикату ЕМС искључени члан је дужан да регулише у потпуности.  

Члан 22.  

Поновни пријем искљученог или члана који је иступио, дозвољен је и сматра се новим учлањењем.  

Одлуку о поновном учлањењу доноси Извршни одбор Синдиката ЕМС.  

Поновни пријем искљученог или члана који је иступио подразумева да сва права из чланства у Синдикату ЕМС 
стиче након 6 месеци од дана поновног учлањења.  

Члан 23.  

У случају смрти члана Синдиката ЕМС сва његова дуговања према Синдикату ЕМС се отписују.  

V  ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ, УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА, ОРГАНИ И РАДНА ТЕЛА СИНДИКАТА ЕМС  

Члан 24.  

Синдикат ЕМС има својство правног лица и носилац је права и обавеза у оквиру делокруга активности утврђених 
овим Правилима.  

Члан 25.  

Синдикат ЕМС чине чланови организовани у Централи Синдиката ЕМС и синдикалним подружницама делова 
Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ Београд, издвојеним привредним друштвима „Електроисток - 
Изградња“ д.о.о. Београд и „Електроисток - Пројектни биро“ д.о.о. Београд.  
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Члан 26.  

Органи и радна тела Синдиката ЕМС су:  

- Скупштина;  
- Извршни одбор;  
- Централа;  
- Надзорни одбор;  
- Председник, заменик и секретар; - Ресори и стручна служба.  

Члан 27.  

Основу функционисања органа Синдиката ЕМС чине изабрани синдикални представници, носиоци функција у 
Синдикату ЕМС:  

– председник Синдиката ЕМС,  
– председници синдикалних подружница и – повереници синдикалних 

подружница.  

Избори се врше на демократским принципима, тајним гласањем чланова Синдиката ЕМС.  

Одредбе о изборима за носиоце функција у Синдикату ЕМС су дате у Изборним правилима Синдиката ЕМС (прилог 
број четири ових Правила).  

СКУПШТИНА СИНДИКАТА ЕМС  

Члан 28.  

Скупштина Синдиката ЕМС је највиши орган Синдиката ЕМС.  

Скупштину Синдиката ЕМС чине сви изабрани синдикални представници - носиоци функција у Синдикату ЕМС: 
председник Синдиката ЕМС, председници синдикалних подружница и повереници синдикалних подружница.  

Члан 29.  

Надлежност Скупштине Синдиката ЕМС:  

- доноси одлуку о расписивању избора у Синдикату ЕМС,  
- верификује избор чланова Скупштине,  
- бира и опозива чланове Надзорног одбора,  
- разматра и усваја Правила Синдиката ЕМС, као и његове измене и допуне,  
- доноси Изборна правила Синдиката ЕМС,  
- разматра и усваја Пословник о раду Скупштине,  
- разматра и усваја План рада и Финансијски план Централе Синдиката ЕМС за наредну годину,  
- разматра и усваја Годишњи извештај о раду Централе Синдиката ЕМС из протекле године,  
- разматра и усваја Годишњи извештај Централе Синдиката ЕМС о материјално-финансијском пословању, - доноси 

одлуке у вези тумачења Правила Синдиката ЕМС,  
- даје сагласност за закључивање Колективног уговора,  
- утврђује висину синдикалне чланарине и њену расподелу,  
- решава жалбе и молбе упућене Скупштини Синдиката ЕМС,  
- арбитрира у случају спора између Централе Синдиката ЕМС и синдикалних подружница,  
- доноси коначне одлуке о свим спорним питањима у Синдикату ЕМС,  
- доноси одлуку о проглашењу и завршетку Генералног штрајка,  
- доноси одлуке о формирању и престанку рада посебних организација и фондова у оквиру Синдиката ЕМС,  
- доноси одлуку о удруживању са другим синдикатима у земљи и иностранству,  
- одлучује по жалбама на одлуке Извршног одбора Синдиката ЕМС о искључењу чланова из Синдиката ЕМС, - 

разматра и одлучује о другим питањима и пословима у складу са Правилима Синдиката ЕМС.  

Члан 30.  

Председник Синдиката ЕМС заказује, организује и води редовне, ванредне и изборне седнице Скупштине 
Синдиката ЕМС.  

Редовне седнице Скупштине Синдиката ЕМС се одржавају по потреби, по правилу два пута годишње.  
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Изборна седница Скупштине Синдиката ЕМС одржава се сваке пете године.  

  
Сазивање ванредне седнице Скупштине Синдиката ЕМС могу захтевати: председник Синдиката ЕМС, 2/3 чланова 
Извршног одбора СЕМС, најмање четири одбора синдикалних подружница или 1/2 чланова Скупштине, најкасније 
30 дана од подношења захтева.  

Уколико председник Синдиката ЕМС не закаже седницу Скупштине Синдиката ЕМС, у складу са ставовима један, 
два и три овог члана, седницу Скупштине заказује Извршни одбор Синдиката ЕМС.  

Члан 31.  

Скупштина Синдиката ЕМС пуноважно одлучује ако је присутно најмање 1/2 плус 1 члан од укупног броја чланова  
Скупштине, а одлуке се доносе са најмање 1/2 плус 1 глас присутног броја чланова Скупштине, осим у случајевима 
када се доносе одлуке о проглашењу Генералног штрајка или усвајању Правила Синдиката ЕМС, када је одлука 
донета ако за њу гласа најмање 1/2 плус 1 члан од укупног броја чланова Скупштине СЕМС.  

Скупштина Синдиката ЕМС, доноси одлуке јавним гласањем, изузев када одлучи да о одређеном питању одлуке 
доноси тајним гласањем.  

У случајевима хитности одлучивања могуће је изјашњавање чланова Скупштине Синдиката ЕМС телефонским 
путем или на видео-конференцији.  

Скупштина Синдиката ЕМС одлучује у форми одлука, закључака и ставова.  

О раду на седници Скупштине Синдиката ЕМС води се записник, који се усваја на наредној седници Скупштине.  

Материјал за Скупштину Синдиката ЕМС доставља се члановима Скупштине електронском поштом, најмање седам 
дана пре одржавања седнице.  

Члан 32.  

Мандат чланова Скупштине Синдиката ЕМС траје пет година.  

Опозив синдикалног повереника - члана Скупштине Синдиката ЕМС може се вршити и пре истека његовог мандата, 
на предлог председника Синдиката ЕМС - носиоца јединствене изборне листе, према Споразуму којим су 
регулисана међусобна права и обавезе кандидата у време и после избора.  

Члан 33.  

У циљу ефикасности и унапређивања рада Скупштине Синдиката ЕМС могу се формирати радне групе и 
организовати размене искустава из праксе путем саветовања, тематских расправа, семинара, округлих столова, 
консултативних састанака и слично.  

Одредбе о раду Скупштине Синдиката ЕМС су дате у Пословнику о раду Скупштине Синдиката ЕМС (прилог број 
пет ових Правила).  

ИЗВРШНИ ОДБОР СИНДИКАТА ЕМС  

Члан 34.  

Извршни одбор Синдиката ЕМС је највиши орган између две седнице Скупштине Синдиката ЕМС.  

Извршни одбор Синдиката ЕМС чине председник Синдиката ЕМС и председници синдикалних подружница делова 
Друштва и издвојених привредних друштава.  

Председник Синдиката ЕМС може кооптирати још два члана у Извршни одбор Синдиката ЕМС, који имају 
саветодавну улогу, без права гласа код одлучивања.  

Члан 35.  

Извршни одбор Синдиката ЕМС ради у седницама. Седнице Извршног одбора Синдиката ЕМС се одржавају по 
потреби или на захтев било ког Одбора синдикалне подружнице дела Друштва или привредног друштва.  

Председник Синдиката ЕМС заказује, организује и води седнице Извршног одбора Синдиката ЕМС.  

Извршни одбор Синдиката ЕМС пуноважно ради и одлучује када седници присуствује најмање 50% + 1 члан 
Извршног одбора.  

Извршни одбор Синдиката ЕМС, по правилу, одлучује јавним гласањем у форми одлука, закључака и ставова.  
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Извршни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Извршног одбора, осим у случају када 
председник или неко од чланова Извршног одбора пре гласања захтева да се Извршни одбор изјасни 
квалификованом већином. У том случају, процентуално глас сваког члана Извршног одбора вреди (Ч:Н)х100%, где 
је Ч укупан утврђени број чланова синдикалне подружнице дела Друштва или привредног друштава које заступа, 
а Н укупан број чланова Синдиката ЕМС. Глас председника Синдиката ЕМС има просечну вредност гласова свих 
чланова Извршног одбора СЕМС, односно 10%.  

О раду на седници Извршног одбора Синдиката ЕМС води се записник који се усваја на наредној седници Извршног 
одбора Синдиката ЕМС.  

Материјал за седницу Извршног одбора Синдиката ЕМС доставља се електронском поштом члановима најмање 
седам дана пре одржавања седнице.  

У случајевима хитности одлучивања могуће је изјашњавање чланова Извршног одбора Синдиката ЕМС 
телефонским путем или на видео-конференцији.  

Члан 36.  

Надлежност Извршног одбора Синдиката ЕМС:  

- припрема седнице Скупштине Синдиката ЕМС,  
- утврђује предлог одлука које доноси Скупштина Синдиката ЕМС,  
- спроводи одлуке Скупштине Синдиката ЕМС,  
- предлаже План рада и Финансијски план Централе Синдиката ЕМС,  
- утврђује предлог Правила Синдиката ЕМС и предлоге измена и допуна,  
- доноси предлог одлуке о проглашењу и завршетку генералног штрајка,  
- утврђује алгоритам и доноси све друге одлуке у вези штрајка упозорења,  
- координира активности око организовања штрајка на нивоу синдикалних подружница,  
- утврђује полазне основе за закључивање Колективног уговора и одређује Преговарачки тим Синдиката ЕМС,  
- прати примену Колективног уговора и покреће поступак за његову измену и допуну,  
- даје мишљења на захтеве Послодавца или Оснивача,  
- располаже финансијским средствима и имовином Синдиката ЕМС,  
- води кадровску политику и едукацију повереника и чланства,  
- бира представнике у ресоре и друга привремена или стална радна тела и комисије Синдиката ЕМС,  
- бира представнике у Одбор за безбедност и здравље на раду и друга заједничка тела и комисије Послодавца 

ЕМС АД и Синдиката ЕМС,  
- бира представнике за сарадњу са другим синдикалним организацијама и асоцијацијама синдиката у земљи и 

иностранству,  
- даје одговарајућа овлашћења члановима Синдиката ЕМС,  
- доноси одлуке у вези организације и подршке образовних, културних, спортских и других манифестација и 

појединачних активности чланова Синдиката ЕМС,  
- информише чланство о раду Синдиката ЕМС,  
- искључује чланове из Синдиката ЕМС,  
- одлучује као другостепени орган по жалбама на одлуке Комисије Фонда солидарности ЕМС,  
- доноси одлуке о изгледу печата, знака, меморандума и заставе Синдиката ЕМС, - доноси одлуке о депоновању 

потписа,  
- доноси Пословник о свом раду,  
- доноси предлог Изборних правила,  
- додељује признања заслужним члановима и доброчинитељима Синдиката ЕМС,  
- доноси одлуке о давању хуманитарне помоћи,  
- арбитрира у случају спора између синдикалних подружница које су у саставу Синдиката ЕМС,  
- тумачи Правила Синдиката ЕМС између две седнице Скупштине Синдиката ЕМС,  
- доноси и друге одлуке од интереса за чланство Синдиката ЕМС у складу са овим Правилима.  

Члан 37.  

Извршни одбор Синдиката ЕМС може формирати стална и привремена оперативна радна тела, секције, активе и 
комисије. Одлуком о образовању утврђује се њихов делокруг рада, време за које се формирају и друге појединости 
значајне за њихов рад.  
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Одредбе о раду Извршног одбора Синдиката ЕМС су дате у Пословнику о раду Извршног одбора Синдиката ЕМС 
(прилог број шест ових Правила).  

  

  
Члан 38.  

Мандат чланова Извршног одбора Синдиката ЕМС траје пет година.  

Опозив председника синдикалне подружнице дела Друштва или Привредног друштва – члана Извршног одбора 
Синдиката ЕМС, може се вршити и пре истека његовог мандата, на предлог председника Синдиката ЕМС - носиоца 
јединствене изборне листе, према Споразуму којим су регулисана међусобна права и обавезе кандидата у време 
и после избора.  

ЦЕНТРАЛА СИНДИКАТА ЕМС  

Члан 39.  

Централа Синдиката ЕМС је саветодавно-оперативно тело Извршног одбора СЕМС коју чине: председник, заменик 
председника и секретар Синдиката ЕМС, председници ресора Синдиката ЕМС, чланови Преговарачког тима СЕМС 
и стручни сарадници.  

Чланови синдикалне подружнице „Синдикат ЕМС погон Обилић“ повезани су преко синдикалне Централе у 
Синдикат ЕМС, а у циљу превазилажења проблема код пријема нових чланова у периоду организационе 
трансформације ЕМС АД, дозвољава се и осталим запосленим у ЕМС АД, који не желе да буду чланови ни једне од 
синдикалних подружница, повезивање преко Централе СЕМС приликом учлањења у Синдикат ЕМС.  

Све синдикалне подружнице имају могућност да, у случају промене статуса, административни део свог пословања 
повере Стручној служби Централе Синдиката ЕМС.  

НАДЗОРНИ ОДБОР СИНДИКАТА ЕМС  

Члан 40.  

Надзорни одбор врши надзор над законитошћу и исправности материјално-финансијског пословања, врши 
контролу реализације Финансијског плана Централе СЕМС, утврђује да ли се пословне књиге и друга документа 
Централе СЕМС воде уредно и у складу са прописима и извештава Скупштину СЕМС о резултатима надзора.  

Синдикалне подружнице у оквиру Синдиката ЕМС су дужне да на захтев Надзорног одбора Синдиката ЕМС ставе 
на увид сву расположиву финансијску документацију.  

Члан 41.  

Надзорни одбор броји три члана која, на предлог председника Синдиката ЕМС, бира Скупштина Синдиката ЕМС.  

Члан Надзорног одбора не може обављати друге функције у Синдикату ЕМС које су везане за располагање 
финансијским средствима.  

Надзорни одбор доноси Пословник о свом раду.  

Мандат чланова Надзорног одбора Синдиката ЕМС траје пет година.  

Опозив члана Надзорног одбора Синдиката ЕМС може се вршити и пре истека његовог мандата, на исти начин и 
по истом поступку који je важиo за његов избор.  

ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА ЕМС  

Члан 42.  

Председник Синдиката ЕМС представља и заступа Синдикат ЕМС код Оснивача и Послодавца, у односима са 
другим синдикатима у земљи и иностранству, код домаћих и међународних институција и удружења.  

Председник Синдиката ЕМС је по својој функцији председник Скупштине и Извршног одбора Синдиката ЕМС и 
одговоран је за спровођење одлука, закључака и ставова Скупштине и Извршног одбора Синдиката ЕМС.  

Члан 43.  
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Председник Синдиката ЕМС врши ову функцију професионално и за време док се налази на функцији не обавља 
послове свог радног места.  

Начин финансирања и друга питања радног статуса председника Синдиката ЕМС за време док се налази на 
функцији, регулишу се Колективним уговором, Уговором о раду и Одлуком Извршног одбора Синдиката ЕМС.  

  

  
Члан 44.  

Председник Синдиката ЕМС обавља следеће послове:  

- представља и заступа Синдикат ЕМС,  
- стара се о законитости рада Централе Синдиката ЕМС,  
- предлаже Извршном одбору Годишњи план рада Централе Синдиката ЕМС,  
- спроводи План и програм Централе Синдиката ЕМС,  
- потписује одлуке и финансијске документе Синдиката ЕМС,  
- стара се о реализацији одлука, закључака и ставова органа Синдиката ЕМС,  
- подноси Годишњи извештај о раду Централе синдиката ЕМС,  
- предлаже Извршном одбору заменика, секретара, председнике ресора и друга кадровска решења у органима 

Синдиката ЕМС и вишим синдикалним централама,  
- сазива и председава Скупштином и Извршним одбором Синдиката ЕМС,  
- Као представник запослених у ЕМС АД активно учествује у раду и заступа интересе запослених у органима и 

телима Послодавца и Оснивача, у складу са Законом, општим актима и овим Правилима,  
- руководи радом Стручне службе Синдиката ЕМС и обавља друге послове из своје надлежности, у складу са овим 

Правилима, а своја овлашћења може трајно или на одређено време, делимично или у целости, да пренесе на 
заменика, секретара и друге синдикалне функционере у Централи Синдиката ЕМС.  

Члан 45.  

Мандат председника Синдиката ЕМС траје пет година.  

Ако председник Синдиката ЕМС прекине мандат својом вољом или када објективно није више у могућности да 
обавља функцију, његов заменик преузима функцију председника Синдиката ЕМС.  

Опозив председника Синдиката ЕМС може се вршити и пре истека његовог мандата. Иницијативу за опозив 
председника Синдиката ЕМС може покренути Скупштина Синдиката ЕМС или 1/3 чланства Синдиката ЕМС.  

Опозив председника Синдиката ЕМС се врши на референдуму за опозив председника Синдиката ЕМС. Опозваним 
се сматра председник Синдиката ЕМС ако се за његов опозив изјасни 50%+1 члан Синдиката ЕМС.  

Ако председнику Синдиката ЕМС престане мандат на основу претходног става овог члана расписују се ванредни 
избори за све носиоце функција у Синдикату ЕМС.  

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СИНДИКАТА ЕМС  

Члан 46.  

Заменик председника Синдиката ЕМС помаже председнику СЕМС у припреми и реализацији свих планираних 
програма и замењује председника Синдиката ЕМС у случајевима његовог привременог или трајног одсуства.  

Заменик председника Синдиката ЕМС се бира на предлог председника Синдиката ЕМС, на период од пет година.  

Опозив заменика председника Синдиката ЕМС може се вршити и пре истека његовог мандата, према Споразуму 
којим су регулисана међусобна права и обавезе кандидата у време и после избора.  

СЕКРЕТАР СИНДИКАТА ЕМС 

Члан 47.  

Секретар Синдиката ЕМС помаже председнику Синдиката ЕМС у припреми и вођењу седница Скупштине и 
Извршног одбора Синдиката ЕМС, координира рад сарадника у Стручној служби Синдиката ЕМС и обавља друге 
оперативне послове у Централи Синдиката ЕМС које му повери председник Синдиката ЕМС.  

Секретар Синдиката ЕМС се бира на предлог председника Синдиката ЕМС, на период од пет година.  
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Опозив секретара Синдиката ЕМС може се вршити и пре истека његовог мандата, према Споразуму којим су 
регулисана међусобна права и обавезе кандидата у време и после избора.  

  

  

  

  
РЕСОРИ СИНДИКАТА ЕМС 

Члан 48.  

Извршни одбор Синдиката ЕМС формира два ресора:  

- Ресор за развој, информисање и радно-правну заштиту и   
- Ресор за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску рекреацију и културу.  

Члан 49.  

Ресор за развој, информисање и радно-правну заштиту:  

- предлаже Извршном одбору стратегију развоја, унапређење организације и правце деловања Синдиката ЕМС,  
- даје сагласност за пружање бесплатне правне помоћи члановима Синдиката ЕМС,  
- прати и анализира стање из области безбедности и здравља на раду и предлаже Извршном одбору мере за 

побољшање свих видова заштите чланства,  
- организује информисање чланства и шире јавности о активностима Синдиката ЕМС.  

Члан 50.  

Ресор за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску рекреацију и културу:  

- организује превенцију радне инвалидности и рехабилитацију,  
- организује рекреативне одморе запослених и чланова њихових породица,  
- организује манифестације културе и радничког стваралаштва,  
- организује регионалну синдикално-програмску размену, едукативне екскурзије и слично,  
- помаже и координира рад Спортске секције (учествује у организацији спортских сусрета на разним нивоима, 

спортских турнира, континуиране спортске рекреације и појединачних наступа чланова синдиката-спортиста),  
- помаже и координира рад Актива жена, Секције добровољних давалаца крви и других организација у оквиру 

Синдиката ЕМС које се баве активностима из делокруга овог Ресора,  
- помаже и координира организацију снабдевања чланства огревом и друге акције на нивоу Синдиката ЕМС и - 

предлаже Извршном одбору акције пружања хуманитарне помоћи и учествује у њиховој реализацији.  

Члан 51.  

Ресор се састоји од председника Ресора, који се бира на предлог председника Синдиката ЕМС из састава Извршног 
одбора и чланова Ресора који се бирају на предлог Централе Синдиката ЕМС, по правилу из састава Скупштине 
Синдиката ЕМС, по критеријумима стручних и радних предиспозиција.  

Члан 52.  

У оквиру Ресора за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску рекреацију и културу Синдиката ЕМС, ради 
решавања специфичних питања везаних за жене, формира се Актив жена.  

Актив жена чине све изабране синдикалне представнице - носиоци функција у Синдикату ЕМС.  

Председницу Актива жена именује Извршни одбор Синдиката ЕМС, на предлог председника Синдиката ЕМС.  

Председница Актива жена учествује у раду Извршног одбора Синдиката ЕМС када је на дневном реду доношење 
одлука везаних за специфична питања жена у оквиру укупног делокруга рада Синдиката ЕМС.  

СТРУЧНА СЛУЖБА СИНДИКАТА ЕМС 

Члан 53.  

Стручна служба Синдиката ЕМС обавља стручне, аналитичке, информативне, консултантске, 
рачуноводственофинансијске и административно-техничке послове у Централи Синдиката ЕМС.  
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Начин рада Стручне службе, структуру и број запослених, као и начин финансирања рада ове службе, утврђује 
Извршни одбор Синдиката ЕМС.  

За свој рад Стручна служба одговорна је председнику Синдиката ЕМС.  

Професионални стручни сарадник у Централи Синдиката ЕМС, по правилу присуствује свим седницама органа и 
радних тела Синдиката ЕМС, а консултанти, експерти и други представници Стручне службе, по позиву.  

  

  
VI  СИНДИКАЛНО ОРГАНИЗОВАЊЕ У ЦЕНТРАЛИ, ДЕЛОВИМА ДРУШТВА И ИЗДВОЈЕНИМ ПД  

Члан 54.  

У деловима Друштва и издвојеним привредним друштвима могу се образовати синдикалне подружнице у оквиру 
Синдиката ЕМС, које могу имати својство правног лица. Скупштина Синдиката ЕМС верификује све организационе 
и статусне промене анексирањем ових Правила или доношењем нових Правила Синдиката ЕМС.  

У састав синдикалне Централе, као репрезентативне организације запослених код послодавца са статусом правног 
субјекта, која је регистрована у Министараству рада и социјалне политике под називом „Синдикат ЕМС“, удружени 
су група чланова директно учлањених у Централу и следећих десет синдикалних подружница:  
Синдикат ЕМС погон Београд, Синдикат ЕМС погон Бор, Синдикат ЕМС погон Ваљево, Синдикат ЕМС погон 
Крушевац, Синдикат ЕМС погон Нови Сад, Синдикат ЕМС погон Обилић, Синдикат ЕМС Дирекција, Синдикат ЕМС 
Управљање, Синдикат ЕМС Електроисток Изградња и Синдикат ЕМС Електроисток Пројектни биро.  

Синдикалне подружнице имају могућност да се припоје Централи, да се међусобно спајају и да се деле на више 
синдикалних подружница, на основу изражене жеље својих чланова, уз сагласност председника Синдиката ЕМС и 
анексирањем ових Правила на скупштини Синдиката ЕМС.  

Члан 55.  

Однос између Централе Синдиката ЕМС и синдикалних подружница издвојених привредних друштава и делова  
Друштва које имају статус правног лица, заснива се на принципу субординације и помагања у свим сегментима 
синдикалног деловања, у складу са овим Правилима.  

Синдикалне подружнице организоване у деловима ЕМС АД које немају статус правног лица, могу користити 
административне ресурсе Централе СЕМС за своје функционисање.  

Члан 56.  
Органи синдикалних подружница делова Друштва и издвојених привредних друштава су председник и Одбор 
синдикалне подружнице.  

Једини орган синдикалне подружнице која има мање од 50 чланова је Председник синдикалне подружнице.  

Група чланова Синдиката ЕМС директно учлањених у Централу нема посебне органе, већ своја права и обавезе 
остварује посредством председника Синдиката ЕМС и других органа Централе Синдиката ЕМС. Члан 57.  

Број повереника - чланова Скупштине Синдиката ЕМС, одређује се на основу формуле: Н:100 = П+О, (О>50 = 1,  
О≤50 = 0). Слово „Н“ је укупан број чланова синдикалне подружнице, слово „П“ је број повереника, а слово „О“ 
даје право на још једног повереника, ако је веће од 50.  

Члан 58.  

Синдикалне подружнице организоване у деловима Друштва и издвојеним привредним друштвима доносе своја 
правила и друга правна акта којима ближе регулишу своју форму, статус и начин деловања, али која не могу да 
буду у супротности са овим Правилима.  

Синдикалне подружнице делова Друштва и издвојених привредних друштава су самосталне у оквиру 
надлежности, права и дужности утврђених у правилима о раду тих подружница, али су истовремено обавезне да 
поштују и спроводе одлуке донете од стране надлежних органа Синдиката ЕМС.  

Уколико органи синдикалне подружнице у оквиру Синдиката ЕМС поступају противно одлукама надлежних органа 
Синдиката ЕМС, Извршни одбор СЕМС је обавезан да сазове заједничку седницу са Одбором те подружнице, у 
циљу решавања проблема. Ако се настали спор не разреши, Извршни одбор Синдиката ЕМС предлаже Скупштини 
СЕМС да донесе одговарајућу меру. Одлука Скупштине Синдиката ЕМС је коначна.  
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У случају спора између синдикалних подружница у оквиру Синдиката ЕМС, улогу арбитраже преузима Извршни 
одбор Синдиката ЕМС.  

Члан 59.  

Синдикалне подружнице делова Друштва и издвојених привредних друштава не могу самостално иступати у име 
Синдиката ЕМС.  

VII  ОДРЕДБЕ О ШТРАЈКУ Члан 

60.  

Генерални штрајк се спроводи по одредбама Правила о штрајку која доноси Главни одбор Синдиката ЕПС. Ако 
Синдикат ЕМС самостално донесе одлуку о најави штрајка, дужан је да о томе обавести Главни одбор Синдиката 
ЕПС и затражи његово мишљење.  

Извршни одбор Синдиката ЕМС је дужан да предузме све потребне мере за отклањање разлога за штрајк, а ако у 
томе не успе Извршни одбор доноси одлуку о проглашењу штрајка упозорења и предлаже Скупштини да донесе 
одлуку о Генералном штрајку. Пре сазивања Скупштине може се обавити референдумско изјашњавање чланства 
о неопходности обуставе рада.  

Скупштина Синдиката ЕМС проглашава Генерални штрајк чланова Синдиката ЕМС.  

Члан 61.  

Чланови Скупштине Синдиката ЕМС су, по функцији, чланови Штрајкачког одбора.  

Штрајкачки одбор одређује чланове Редарске штрајкачке службе.  

Члан 62.  

Чланови Синдиката ЕМС који нису обухваћени „Одлуком о обезбеђивању минимума процеса рада за време 
штрајка запослених у ЕМС АД“, а неоправдано се не одазову позиву Скупштине Синдиката ЕМС за обуставу рада 
или почну да раде пре окончања Генералног штрајка, искључују се из чланства Синдиката ЕМС.  

VIII ПРАВНА ПОМОЋ Члан 63.  

Бесплатна правна помоћ у вези радно-правне заштите се, на захтев члана Синдиката, уз сагласност Ресора за 
развој, информисање и радно-правну заштиту и по одлуци Извршног одбора Синдиката ЕМС, пружа у Стручној 
служби Централе Синдиката ЕМС.  

Чланови Скупштине Синдиката ЕМС поред бесплатне правне заштите, имају и максималну синдикалну заштиту.  

У случају добијања судског спора члан Синдиката ЕМС коме је пружена бесплатна правна помоћ обавезан је да 
уплати на рачун Централе Синдиката ЕМС одговарајући износ добијен од друге стране у спору на име накнаде за 
судске трошкове.  

Члановима породице умрлог члана може се пружити правна помоћ за захтеве из радног односа умрлог.  

IX СРЕДСТВА И ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 

СИНДИКАТА ЕМС Члан 64.  

Чланарина у Синдикату ЕМС је јединствена и износи 1% нето зараде и нето накнаде зараде.  

Чланарина из првог става овог члана распоређује се према следећој пропорцији: 70% синдикалним подружницама 
делова Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ Београд и издвојеним привредним друштвима 
„Електроисток - Изградња“ и „Електроисток - Пројектни биро“ д.о.о. Београд и 30% Централи Синдиката ЕМС.  

Централа Синдиката ЕМС уплаћује чланарину вишим синдикалним централама, односно Синдикату ЕПС, који даље 
одговарајући део уплаћује Конфедерацији слободних синдиката (КСС), Regional Energy Trade Unions Network of 
South Eastern Europe (RETUNSEE), Industriall Global Union (IGU), Industriall European Trade Union (IETU), European 
Federation of Public Service Unions (EPSU) и Public Services International (PSI).  

Скупштина Синдиката ЕМС може, на предлог Извршног одбора Синдиката ЕМС, изменити пропорцију расподеле 
чланарине.  

Члан 65.  
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Активности Централе Синдиката ЕМС се финансирају из дела чланарине дефинисаног у другом ставу претходног 
члана, дотација Послодавца по Колективном уговору и из прилога, поклона и других извора.  

Члан 66.  

Председник Синдиката ЕМС може самостално доносити одлуке о располагању средствима Централе Синдиката 
ЕМС до износа за који га овласти Извршни одбор Синдиката ЕМС.  

Члан 67.  

Финансијски план Централе Синдиката ЕМС садржи очекиване приходе и расходе у календарској години, а доноси 
га Скупштина Синдиката ЕМС, на предлог Извршног одбора Синдиката ЕМС, по правилу, до 31.12. текуће године 
за наредну годину.  

Приходи Централе Синдиката ЕМС се утврђују по изворима финансирања, а расходи се распоређују по намени, 
према Годишњем плану рада Централе Синдиката ЕМС, у складу са циљевима и задацима.  

Скупштина Синдиката ЕМС усваја Финансијски извештај Централе Синдиката ЕМС за протеклу годину, по правилу, 
до 31.03. текуће године.  

Члан 68.  

Материјално и финансијско пословање врши се на основу законских прописа.  

Средствима Централе Синдиката ЕМС располаже Извршни одбор Синдиката ЕМС и председник Синдиката ЕМС.  

X ФОНД СОЛИДАРНОСТИ ЕМС  

Члан 69.  

Синдикат ЕМС је оснивач Фонда солидарности запослених у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“  
Београд и издвојеним привредним друштвима „Електроисток - Изградња“ д.о.о. Београд и „Електроисток - 
Пројектни биро“ д.о.о. Београд.  

Фонд солидарности ЕМС је основан због пружања материјалне помоћи члановима Фонда солидарности и 
члановима њихове уже породице, у решавању и ублажавању одређених стања њихових социјалних потреба.  

Члан 70.  

Рад Фонда солидарности ЕМС и начин коришћења средстава Фонда уређују се Правилником о раду Фонда 
солидарности ЕМС, који доноси Скупштина Синдиката ЕМС (прилог број седам).  

XI ЈАВНОСТ РАДА Члан 71.  

Рад Синдиката ЕМС је јаван. Чланови Синдиката ЕМС могу да присуствују седницама свих синдикалних органа, без 
права одлучивања.  

Члан 72.  

Синдикат ЕМС обавештава јавност о свом раду путем свог сајта на интернету, огласних табли и гласила Друштва, 
средстава јавног информисања, одржавања зборова, конференција за штампу и електронском поштом.  

Званично гласило Синдиката ЕМС је сајт: http://www.sindikatems.org.rs, односно http://синдикатемс.орг.срб.  

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 

73.  

Измене и допуне Правила Синдиката ЕМС врше се на исти начин и по истом поступку предвиђеном за његово 
доношење.  

Иницијативу за измену Правила могу дати: председник Синдиката ЕМС, Извршни одбор Синдиката ЕМС, 
синдикалне подружнице делова Друштва и издвојених привредних друштава.  

Члан 74.  

Извршни одбор Синдиката ЕМС утврђује пречишћен текст Правила Синдиката ЕМС.  
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