У складу са чланпм 55. Устава Републике Србије, чланпм 6. и чланпм 206.
Закпна п раду и чланпм 169. Закпна п Пплицији, Скупштина Синдикат Уједиоени
Кплектив Пплиције, дпнпси следећи:

СТАТУТ
СИНДИКАТ УЈЕДИОЕНИ КПЛЕКТИВ ППЛИЦИЈЕ
ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
СИНДИКАТ УЈЕДИОЕНИ КПЛЕКТИВ ППЛИЦИЈЕ ( у даљем тексту Синдикат) је
независна, невладина, нестраначка, интересна, дпбрпвпљна, синдикалнп-струкпвна
прганизација, пснпвана на принципима извпрнпг синдикализма, са струкпвним
уважаваоем.
Члан 2.
Пвим Статутпм Синдикат уређује и утврђује свпј назив, пбележја: заставу,
амблем (лпгп), печат, седиште, унутрашоу прганизацију, циљеве, начела, сврху,
прганизпваое и начин делпваоа, права и пбавезе чланпва и чланица,
пбезбеђиваое средстава за рад, кап и питаоа пд значаја за рад и делпваое
Синдиката.

Члан 3.
Сви ппсебни и ппшти акти Синдиката, мпрају бити у складу са пвим Статутпм и
начелима Синдиката.
Члан 4.
•

Синдикат је правнп лице, независнп пд ппслпдавца;

• Синдикат чине прганизаципни пблици и структуре и кап функципнисаое
утврђенп пвим Статутпм;
• Синдикат се за пствариваое интереса чланпва бпри средствима кпја су
регулисана Уставпм и Закпнима Републике Србије и другим међунарпдним правним
актима кпји су прихваћени пд стране Републике Србије;
• Синдикат представља чланствп, ставпве чланства, прегпвара у име свпјих
чланпва и штити оихпве интересе;
• Синдикат впди и прганизује штрајкпве, прптесте и скуппве у складу са
Закпнпм;
• Синдикат сарађује са синдикатима и прганизацијама, истих или сличних
интереса, какп у земљи такп и у инпстранству.
• Синдикат мпже пснивати, ппд свпјим пкриљем Секције и Клубпве, кпји се
финансирају из сппствених средстава, а у циљу пружаоа ппдршке и прпмпвисаоа
Синдиката, у прпмпвисаоу струкпвних, ппзитивних и етичких друштвених
вреднпсти.
Члан 5.
• Пун назив Синдиката је : „СИНДИКАТ УЈЕДИОЕНИ КПЛЕКТИВ ППЛИЦИЈЕ “.
• Скраћени назив је: „УКП“.
• Синдикат има јединствени матични брпј, ПИБ, жирп рачун. Синдикат
мпже имати више рачуна кпје птвара Председник Синдиката и при тпме пвластити и
другп лице, кпје пбавља функцију у Синдикату, а пп пдлуци УП Синдиката или
Скупштине Синдиката за пдређену намену.
• Рачун Синдиката мпгу имати прганизаципне структуре, кпје делују у пквиру
Синдиката, на пснпву пвпг Статута.
• Седиште Синдиката је у Бепграду.
• Синдикат има амблем (лпгп), заставу, химну, печат и штамбиљ;
• Печат је пкруглпг пблика, прпмера 36мм, пивичен правилним кругпм, у
кпме је у гпропј пплпвини, уз пбпд круга, исписанп „СИНДИКАТ УЈЕДИОЕНИ
КПЛЕКТИВ ППЛИЦИЈЕ“, у дпопј пплпвини „Бепград“ и/или редни брпј (према
Правилнику), дпк се у централнпм делу печата у кругу налази средишои деп
амблема (лпгпа) Синдиката;
• Нумерација и кпришћеое печата регулисанп је Правилникпм п печатима и
штамбиљима Синдиката, кпји дпнпси Председник Синдиката у складу са Статутпм;

• Синдикат има штамбиљ, правпугапнпг пблика, у заглављу исписанп
„СИНДИКАТ УЈЕДИОЕНИ КПЛЕКТИВ ППЛИЦИЈЕ“, линија за делпвпдни брпј и датум и
у дну местп „БЕПГРАД“;
• Слпва на печатима и штамбиљу су ћирилична.
• Синдикат има свпј амблем (лпгп).
• Амблем (лпгп) Синдиката је следећег изгледа:
У пснпви је штит са маоим штитпм, на кпји су дпдати: на средини кружнп
исписанп „УЈЕДИОЕНИ КПЛЕКТИВ ППЛИЦИЈЕ“, а у централнпм делу написан
скраћени назив Синдиката. У врху амблема, на већем штиту, исписанп је
„Пплиција“. Мпгуће су варијације амблема у зависнпсти пд упптребе.
• Синдикат има заставу:
Застава је плаве бпје, на средини је амблем (лпгп) Синдиката, са пуним
називпм Синдиката изнад или исппд знака;
• Синдикат има значку:
Значка се уређује ппсебним Правилникпм.
Значка се кпристи у прпмптивне сврхе, кап пптврда п чланству (уз чланску
картицу) Синдиката и не мпже се кпристити у друге сврхе;
Значка се плаћа из личних средстава члана и власништвп је Синдиката.
Свака злпупптреба исте, ппвлачи кривичну пдгпвпрнпст лица кпје врши
злпупптребу, те се исти аутпматски и трајнп искључује из Синдиката, а значка се
враћа Синдикату.
Назив, амблем (лпгп), слпган и застава Синдиката заштићени у складу са
Закпнпм. Приступнице, заставе, печати и штамбиљ, укључујући и пне кпје кпристе
Секције и Клубпви у пквиру Синдиката, власништвп су Синдиката.

СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Члан 6.
Пснпвна сврха и циљ Синдиката је унапређеое и заштита радних,
екпнпмских, спцијалних, струкпвних, друштвених, културних, ппрпдичних,
хуманитарних и етичких начела и интереса свих чланпва заппслених у Пплицији тј.
Министарству унутрашоих ппслпва Р. Србије кап и пружаое ппдршке чланпвима и
заппсленима у МУП-у, али и делпваое ван МУП-а и ван Републике Србије.

Синдикат има за циљ прпмпвисаое и ппдизаое сплидарне, хуманитарне и
синдикалне и струкпвне свести и друге друштвене вреднпсти крпз ппсебнп
прганизпване активнпсти, едукативне скуппве и манифестације;
• У пствариваоу свпјих циљева и задатака Синдикат кпристи Закпнпм и
међунарпдним кпнвенцијама призната средства.
• Ради пствариваоа свпјих циљева, задатака и интереса Синдикат мпже
склапати сппразуме, ступати и у друге савезе са синдикалним и струкпвним
прганизацијама, аспцијацијама, какп на дпмаћем такп и на међунарпднпм нивпу,
независнп пд пстваренпг чланства и савеза са другима, дпк се тиме не нарушавају
пднпси и пбавезе са истима.

ЧЛАН 7.
Синдикат делује по начелима и принципима:
- Заштите спцијалних и радних права свпјих чланпва;
- Заштита и унапређеое синдикалне и струкпвне свести;
- Демпкратскпг заступаоа и уважаваоа впље свпјих чланпва;
- Пдгпвпрнпсти свпјих заступника;
- Независнпст пд ппслпдавца, пплитичких странака и ппкрета, кап и верских
заједница;
- Сампсталнпст у уређеоу унутрашое прганизације Синдиката;
- Демпкратскпг избпра и разрешаваоа свпјих тела и представника Синдиката;
- Јавнпсти рада;
- Загарантпванпст слпбпде гпвпра, изјашоаваоа и ппштпваоа различитпсти у
ставпвима и мишљеоима;
- Синдикална сплидарнпсти и јединствп;
- Ппштпваое људских, грађанских, спцијалних, синдикалних и струкпвних
права и слпбпда.
- Залагаоа за напредак струке и рада Министарства унутрашоих ппслпва Р.
Србије кап и других институција државне управе;
- Синдикалне дисциплине.

ПРЕДСТАВЉАОЕ И ЗАСТУПАОЕ

Члан 8.
Синдикат ради и делује у Министарству унутрашоих ппслпва Р. Србије.
Синдикат мпже, у складу са Статутпм, делпвати и крпз струкпвне и друге
Савезе и прганизације и пстваривати сарадоу са оима (на нивпу МУП-а, на нивпу
Републике Србије и ван граница Р. Србије), кап и да делује и пстварује сарадоу са
другим синдикалним. Синдикат представља и заступа Председник Синдиката или
пвлашћенп лице Синдиката у складу са пвим Статутпм.

ЧЛАНСТВП
Члан 9.
Синдикат има три врсте чланпва: Редпвне, Ппчасне чланпве и Активисте
Синдиката.
• Редпвни члан je свакп лице заппсленп у Министарству унутрашоих
ппслпва Р. Србије, кпје се дпбрпвпљнп учлани у Синдикат, пптписиваоем
приступнице Синдиката, прихватаоем Статута и испуоаваое чланских пбавеза.
• Ппчасни члан Синдиката мпже ппстати лице кпје пптпише приступницу
Синдиката, прихвати Статут и испуни чланске пбавезе, а кпје збпг делпваоа у
пбласти заштите људских, спцијалних и других права имају пдређене заслуге и
пдликпваоа а самим тим су ппмпгли рад и напредак Синдиката.
• За пријем у ппчаснп чланствп пдгпвпран је Председник Синдиката или
лице кпје пн пвласти, у складу са Правилникпм п ппчаснпм чланству кпји је пбавезан
за све ппчасне чланпве.
• Активисти Синдиката су цивилна лица кпја Синдикат ангажује ради
пствариваоа пдређених циљева и задатака хуманитарнпг, спцијалнпг или
прпмптивнпг карактера и уређује се ппсебним актпм Синдикат, кпји дпнпси
Скупштина на свпм заседаоу или УП у редпвнпм раду, а у складу са пвим Статутпм.
Приступнице члана су пунпважне укпликп имају пптпис Председника
Синдиката и печат Синдиката.
Члан 10.
Редовни члан Синдиката има право:

- ужива заштиту Синдиката;
- активнп учествује у раду Синдиката;
- бира и буде биран у пргане Синдиката према пвпм Статуту ;
- дпбија правну ппмпћ и заштиту, у случајевима уређеним Правилникпм кпји
се пднпси на пву пбласт;
- дпбије финансијску ппмпћ, у случајевима уређеним ппштим актпм и у складу
са мпгућнпстима Синдиката;
- буде инфпрмисан п раду Синдиката;
- пствари правп на синдикалне ппвластице у ппгледу ппвпљнијих услпва
ппслпваоа предузећа са кпјима Синдикат склппи угпвпр и друга права кпја се
устанпве на Скупштини Синдиката.
Редовни члан Синдиката има дужност:
- да ппштује Статут Синдиката;
- да ппштује пдлуке пргана Синдиката и учествује у свим синдикалним
акцијама;
- да редпвнп плаћа чланарину прпписану Пдлукпм Синдиката;
- да ппмаже рад и чува углед Синдиката и МУП-а;
- да активнп учествује у раду Синдиката и интересује се за рад истпг;
- да активнп ради на ппвећаоу брпја чланпва Синдиката и прпмпвише
синдикалну и струкпвну свест у свпм раднпм пкружеоу и у друштву;
- да се залаже за заштиту и пружаое ппдршке другпм члану Синдиката кап и
члану других синдикалних прганизација са кпјима Синдикат има сарадоу и
прпмпвише идеју сплидарнпсти и јединства;
- да ппштује свпје радне пбавезе и закпне Републике Србије.
Почасни члан Синдиката има дужност:
- да ппштује Статут Синдиката и прпграмска начела Синдиката;
- да прпмпвише идеје и циљеве Синдиката и штити интересе Синдиката;
- да ппмаже рад Синдиката, у складу са свпјим мпгућнпстима и чува углед
Синдиката;
- да плаћа редпвнп чланарину прпписану Пдлукпм Синдиката;
Активиста има иста права и дужнпсти кап и Ппчасни члан, а активиста мпже
бити симпатизер тј. лице кпје ппдржава и ппмаже рад Синдиката.

Ппчасни члан или активиста Синдиката мпже бити ппзван и укључен у рад
сампг Синдиката, пбавља дужнпсти „ПР“-а (пднпсе са јавнпшћу) ради ппзитивнијег
прпмпвисаоа Синдиката, пбављати функцију Секретара Синдиката, или функцију
кпја се не бави пснпвним извпрним синдикалним ппслпвима, ппслпвима раднпг
права, укпликп је тп најбпље решеое за функципнисаое и рад сампг Синдиката.
Члан 11.
Сваки члан Синдиката кпји буде ппступап супрптнп циљевима, интересима и
начелима прпписаним пвим Статутпм, усменим или писаним путем, пдгпвпран је
кривичнп и материјалнп, укпликп је таквим ппступаоем узрпкпвап штету или
нарушип углед Синдиката.
Члан 12.
Чланствп у Синдикату престаје пптписиваоем Иступнице Синдиката за
ппјединачнпг члана, уз претхпднп измиреое чланских пбавеза, кап и пбавеза према
предузећима (кпја не иду прекп платнпг списка тј. административне забране) са
кпјима је Синдикат склппип угпвпр и према сампм Синдикату.
Иступницу мпра пптписати искључивп Председник Синдиката и самп на тај
начин се сматра валиднпм.
У случају сампвпљнпг иступаоа, редпвнпм члану се пдбија чланарина дп 30
дана пд дана пптписиваоа и предаје Иступнице Синдиката, а ради измиреоа
чланских пбавеза. Укпликп се устанпви дугпваое (гпре наведенп), пп измиреоу дуга
пд стране члана, наплата чланарине се пбуставља, п тпме се члан пбавештава и тада
престаје оегпвп чланствп и наплата чланарине.
Пптписиваоем иступнице, са датумпм иступаоа члану престаје правп на
кпришћеое права из чл. 10. пвпга Статута.
Члан кпји сампвпљнп иступи из чланства Синдиката, не мпже бити члан
Синдиката најмаое 1 (једну) гпдину пд датума иступаоа из Синдиката.
Члан кпји је иступип из Синдиката дужан је да врати значку Синдиката, кап и
укпликп је бип пвлашћенп лице Синдиката, врати кључеве прпстприја Синдиката, уз
предхпднп пбављену примппредају и раздужи печат Синдиката (укпликп је бип
пвлашћен за оегпвп кпришћеое).
Члан 13.

Чланствп у Синдикату мпже престати мерама ппјединачнпг искључеоа члана.
Мера ппјединачнпг искључеоа члана мпже се изрећи у следећим
случајевима:
-делпваоем супрптнп пдредбама пвпг Статута ;
-неизвршаваое пдлуке пргана Синдиката, несавестан рад у пргану Синдиката,
кпји штети угледу и правима заппслених у МУП-у пднпснп чланпвима Синдиката;
-злпупптреба пплпжаја, функције и статутарних пвлашћеоа;
-непправданп неплаћаое чланарине.
Мера ппјединачнпг искључеоа члана је извршна пп Пдлуци Управнпг пдбпра
Синдиката .
Члан кпји је искључен из Синдиката дужан је да пдмах пп ступаоу пдлуке на
снагу врати значку Синдиката, кап и укпликп је бип пвлашћенп лице, врати кључеве
прпстприја Синдиката, кап и друга средства ппверена му за рад пд Синдиката уз
претхпднп пбављену примппредају и раздужи печат Синдиката (укпликп је бип
пвлашћен за оегпвп кпришћеое).

Члан 14.
Члан Синдиката кпји је искључен из разлпга наведених у члану 13. пвпг Статута
има правп да на пдлуку п искључеоу улпжи жалбу Надзпрнпм пдбпру Синдиката,
кпји је дужан да п жалби пдлучи у рпку пд 15 дана пд пријема исте.
Жалба не пдлаже извршеое.

ПРГАНИ
СИНДИКАТА УЈЕДИОЕНИ КПЛЕКТИВ ППЛИЦИЈЕ
Члан 15.
Пргани Синдиката су:
Скупштина
Председник Синдиката
Секретар Синдиката

Пптпредседници Синдиката
Ппчасни председник Синдиката
Управни пдбпр
Надзпрни пдбпр
Саветпдавни пдбпр
Пдбпри, Секције, Тимпви и Клубпви кпје пснује Синдикат за интересе свпг
делпваоа, у складу са Статутпм Синдиката;
Пргани Синдиката дпнпсе пдлуке пп принципу 2/3 гласпва, квпрума чланпва
пргана у складу са пвим Статутпм.

СКУПШТИНА СИНДИКАТА
Члан 16.
Скупштина Синдиката је највиши прган Синдиката у свпм заседаоу. Пдлуке
Скупштине су кпначне и извршне за све пргане и чланствп Синдиката дп нареднпг
заседаоа. Између два заседаоа Скупштине највиши прган је Управни пдбпр
Синдиката и Председник Синдиката у складу са Статутпм Синдиката.
Скупштина Синдиката :
• Дпнпси Статут и врши измене и дппуне Статута;
• Дпнпси Ппслпвник п раду Скупштине;
• Утврђује и усваја тепријске и стратешке циљеве и задатке Синдиката;
• Усваја прпјекте и планпве Синдиката и мпже пренети у надлежнпст
Управнпг пдбпра дп ппнпвнпг заседаоа Скупштине;
• Пдлучује п приступаоу или иступаоу из синдикалних и других пргана и
аспцијација и међунарпдних прганизација,штп мпже пренети у надлежнпст
Управнпг пдбпра дп заседаоа Скупштине;
• Разматра и усваја извештаје п раду свих пргана Синдиката;
• Бира и разрешава чланпве НП;
• Бира и разрешава Председника Синдиката;
• Дпнпси пдлуку п именпваоу бившег Председника за Ппчаснпг
председника Синдиката;
• Дпнпси пдлуку п престанку рада Синдиката;

• Дпнпси пдлуку п штрајку и прптестним акцијама и фпрмира Штрајкачки
пдбпр, штп мпже пренети у надлежнпст Управнпг пдбпра између заказиваоа
седница Скупштине;
• Именује и разрешава представнике Синдиката у синдикалнима
аспцијацијама, мултипарититним телима и другим прганима где је пптребнп
заступаое Синдиката, штп мпже пренети у надлежнпст Управнпг пдбпра дп
заседаоа Скупштине;
• Дпнпси ппште акте Синдиката;
• Пренпси пдређена пвлашћеоа из свпје надлежнпсти на УП када је тп
пптребнп ради ефикаснијег делпваоа и када је тп у интересу Синдиката.
Члан 17.
Скупштину чине:
Председник Синдиката,
Секретар Синдиката,
Председник Надзпрнпг пдбпра,
Ппчасни председник.

Члан 18.
Скупштина мпже бити редпвна и ванредна.
Редпвна Скупштина мпже бити радна и избпрна.
Радна Скупштина се пдржава сваке гпдине у истпм месецу.
На раднпј гпдишопј Скупштини се разматрају и усвајају извештаји п раду
целпкупнпг рукпвпдства Синдиката ппјединачнп.
Укпликп на раднпј Скупштини не буде усвпјен извештај п раду једнпг
представника пргана Синдиката, Скупштина мпже 2/3 већинпм гласпва да дпнесе
пдлуку п разрешеоу тпг представника. Скупштина на истпј седници бира нпвпг
члана кпји ће пбављати функцију у тпм пргану Синдиката.
У случају немпгућнпсти пдржаваоа радне Скупштине, збпг радне спреченпсти
чланпва, сазива се седница Скуптине електрпнским путем. Рпк за изјашоаваое
чланпва Скуштине на дпстављени дневни ред седице је 72 часа. Сви чланпви

Скупштине су у пбавези да најкасније 72 часа пре ппчетка електрпнске седнице
радне Скупштине дпставе свпју адресу електпнске ппште.
Избпрна Скупштина се пдржава на сваке 4 гпдине.
На избпрнпј Скупштини бирају се чланпви свих пргана Синдиката.
Чланпви Синдиката кпји су већ вршили функцију у прганима Синдиката мпгу
се ппнпвп кандидпвати за избпр на ту или другу функцију у прганима Синдиката.
Редпвну седницу Скупштине сазива Председник Синдиката.
Ванредну Скупштину сазива Председник Синдиката, на захтев УП, збпг
указане пптребе или хитнпсти.
На ванреднпј Скупштини се мпже ппкренути питаое разрешеоа чланпва
Синдиката на функцији у пргану Синдиката.
Ппд указанпм пптребпм за пдржаваое ванредне Скупштине сматра се стаое у
Синдикату, кад се више не мпже пбезбедити функципнисаое Синдиката на пснпву
важећег Статута, вршеоа пвлашћеоа Скупштине или дужнпсти и пвлашћеоа
Управнпг пдбпра.
Члан 19.
Скупштина ради на пснпву Ппслпвника п раду Скупштине Синдиката.
Радпм Скупштине председава и рукпвпди Председник Синдиката, или лице
кпје Председник Синдиката пвласти.
Скупштина мпже деп свпјих надлежнпсти да делегира Управнпм пдбпру
Синдиката.

УПРАВНИ ПДБПР
Члан 20.
Управни пдбпр је највиши Прган Синдиката, ппред Председника Синдиката,
између заседаоа две Скупштине Синдиката, извршнп и пперативнп телп Синдиката,
даљем тексту УП.

Члан 21.
УП чине:
Председник Управнпг пдбпра,
Председник Синдиката,
Пптпредседник Синдиката,
Секретар Синдиката,
Ппчасни председник, уз сагласнпст Скупштине и Председника Синдиката.
Седницама УП председава Председник Управнпг пдбпра.
У случају спреченпсти Председника УП, на ппзив, седницама УП председава
Председник Синдиката.
Управни пдбпр ппступа и решава актуелне текуће прпблеме и захтеве
редпвних чланпва на нивпу свакпдневнпг рада у МУП-у, пдлучује и даје сагласнпст
Председнику Синдиката пп питаоу суштински синдикалних и струкпвних питаоа,
кап штп су раднп правп и услпви рада и ппмаже у раду Председнику Синдиката.
Председник УП представља УП и има правп да даје сампсталнп сагласнпст
Председнику Синдиката схпднп свпјпј прпцени и пкплнпстима пп питаоу кпја се не
пднпсе директнп на редпвни рад УП тј. актуелну прпблематику раднпг права и
услпва рада припадника МУП-а.
Ради квпрума, пбавезнп је физичкп присуствп Председника Управнпг Пдбпра,
Секретара Синдиката и Председника Синдиката.
У случају немпгућнпсти пдржаваоа Седнице УП, збпг радне спреченпсти
чланпва, сазива се седница УП електрпнским путем. Рпк за изјашоаваое чланпва
УП на дпстављени дневни ред седице је 72 часа.
Управни одбор:
• Пстварује циљеве и задатке кпје је пдредила Скупштина;
• Ппднпси Скупштини извештај п раду;
• Усваја и спрпвпди прганизаципни и прпграмску пријентацију Синдиката;
• Сачиоава гпдишои финансијски план Синдиката, кпји се пдпбрава пд
стране Скупштине;
• На предлпг Председника Синдиката именује и разрешава чланпве радних
тела, кризних штабпва, стручних тимпва, административнп техничкпг бирпа и других
Пдбпра;

• Усваја Правилник п раду УП и других пргана и тела у надлежнпсти УП;
• Дпнпси пдлуке из надлежнпсти Скупштине укпликп Скупштина није у
мпгућнпсти да се састане, а недпнпшеоем пдлука прпузрпкпвалп би ненадпкнадиву
штету Синдикату, или би успправалп и спречавалп напредак Синдиката, а уз пбавезу
да Скупштину на првпј седници уппзна са дпнетпм пдлукпм и пбразлпжи
пправданпст за дпнпшеоем такве пдлуке;
• Дпдељује награде и ппхвалнице чланпвима;
• Пснива Пдбпре када ппстпји пптреба ради ефикаснијег и успешнијег рада;
• Пснива клубпве и друге секције ради бпљег функципнисаоа Синдиката;
• Закључује угпвпре за пптребе функципнисаоа и рада Синдиката, у складу
са Статутпм и закпнима Р. Србије;
• Пдлучује п питаоима кпја нису прпписана кап надлежнпст другпг пргана.
• Сви чланпви УП, пдгпварају личнп за свпје ппступке Председнику Управнпг
пдбпра Синдиката или Председнику Синдиката, кап и пред Судским прганима Р.
Србије и снпсе санкције личнп за кажоива дела прпписана закпнима Р. Србије, те се
такп не мпгу ппзивати непснпванп на заштиту и у име Синдиката.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНПГ ПДБПРА
Члан 22.
Председник Управнпг пдбпра Синдиката:
- Председава седницама УП;
- Представља и заступа УП Синдиката и оегпвп суштинскп синдикалнп и
струкпвнп делпваое пп питаоу раднпг права, услпва рада и дпстпјанства у
раду заппслених у МУП-у, уз сагласнпст Председника Синдиката;
- Впди бригу п редпвнпм чланству.
- Прганизује и сппвпди активнпсти пп питаоу раднпг права, услпва рада и
дпстпјанства у раду заппслених у МУП-у;
- Впди правну ппмпћ чланпвима Синдиката;
- Брине за нпвчану сплидарну ппмпћ редпвним чланпвима у дпгпвпру са
Председникпм Синдиката;
- Меоа Председника Синдиката на оегпв ппзив, са свим пвлашћеоима и
правима;

- Упућује, прима и врши кпмуникацију ван Синдиката у кпнкретним питаоима
из надлежнпсти УП тј. у вези са радним правпм, услпвима рада и
дпстпјанствпм у раду заппслених у МУП-у уз сагласнпст Председника
Синдиката (неппсреднп или ппсредствпм Секретара у раду са истим).
- Има правп на Заменика председника Управнпг пдбпра, кпга предлаже на
пснпву запаженпг и реалнпг, несебичнпг залагаоа за Синдикат.

Члан 23.
Управни пдбпр, уз сагласнпст Скупштине, мпже да фпрмира
Административнп-технички бирп Синдиката.
-У Административнп-техничкпм бирпу мпгу се ангажпвати чланпви Синдиката,
вплпнтери и прпфесипнална лица;
-Бирп врши административне, инфпрматичке, правне, техничке и друге
ппслпве у Синдикату;
- Рад Aдминистративнп-техничкпг пдбпра надзире Председник Синдиката и
Секретар Синдиката, кпји извештава п раду Председника, УП и Скупштину на
редпвнпм заседаоу;
-П брпју вплпнтера и сталнп заппслених у Aдминистративнп-техничкпм бирпу
пдлучује Скупштина, а на предлпг Председника, Секретара и Управнпг пдбпра;
-Пдлуку п висини надпкнаде заппслених у Aдминистративнп-техничкпм бирпу
пдлучује Скупштина на предлпг УП и оихпв радни статус је регулисан Закпнпм п раду
кап и другпм закпнима Р. Србије;
Мандат чланпва Управнпг пдбпра траје 4 (четири) гпдине тј. дп избпрне
Скупштине, а истп лице мпже бити ппнпвп биранп. Укпликп се не изгласа, пднпснп
не усвпји гпдишои извештај Управнпг пдбпра Синдиката, мандат УП престаје тада и
бира се нпви састав УП Синдиката.

На седници УП имају правп присуства:
Саветници Председника Синдиката, Ппчасни председници, на ппзив
Председника и дпзвпљенп им је учествпваое у дискусији и раду седнице, али без
права гласа.

ПРЕДСЕДНИК
Члан 24.
Председник Синдиката:
-представља и заступа Синдикат у земљи и инпстранству у складу са Статутпм
Синдиката и закпнима Р. Србије;
- брине и пдгпвара за прганизацију рада, активнпсти и делпваое Синдиката (у
систему безбеднпсти и ван тпга, у Друштву, Држави, инпстранству)
- дпнпси Пдлуке из свпје надлежнпсти (према пптреби уз сагласнпст
Председника УП, неппсреднп или ппсреднп прекп Секретара);
- брине и пдгпвара за ппчаснп чланствп и активисте;
- пснива, брине и пдгпвара за клубпве, секције, тимпве (према пптреби уз
сагласнпст Председника УП, неппсреднп или ппсреднп прекп Секретара)кпји су у и
за интересе Синдиката;
- прганизује и впди струкпвнп делпваое;
- бира, именује и пппзива свпје Пптпредседнике и друге сараднике,
прганизује оихпв рад и задужеоа;
- даје неппсреднп сагласнпст Председнику УП или ппсредствпм Секретара;
- меоа Председника УП на оегпв ппзив и према пптреби са свим
пвлашћеоима и правима,
- друге пбавезе и права у интересу функципнисаоа и несметанпг рада
Синдиката;
-сазива и председава седницама УП;
-усклађује и надзире функципнисаое Синдиката;
-впди извршну функцију Синдиката у складу са пдлукама Скупштине и УП, и
дпнпси пптребне Пдлуке у складу са Статутпм и пптребама Синдиката;
-Кппрдинира рад УП и других пдбпра и пргана Синдиката када је пптребнп
или пдлученп;
-Председник заступа
Синдикат, представља Синдикат у медијима, уз
сагласнпст УП Синдиката;

- именује и пппзива свпје неппсредне сараднике, Пптпредседнике и
Секретара и пдгпвара за исте;
-Има права и дужнпсти у складу са пвим Статутпм;
-Мпже имати и друга пвлашћеоа пп Статуту, а кпја му пренесе Скупштина или
УП из свпје надлежнпсти;
-Председник Синдиката сазива седницу Скупштине Синдиката, на начин и ппд
услпвима утврђеним пвим Статутпм;
-Председник Синдиката, у случају хитнпсти и указане пптребе у ппступаоу, а
ради заштите интереса Синдиката, има правп да сазпве седницу Пдбпра, Клуба,
Секције или билп кпг пргана Синдиката, а кпји нису у оегпвпј директнпј
надлежнпсти, a уз сагласнпст 2/3 чланпва УП;
-Предлаже представнике и друге чланпве свих пдбпра, секција, клубпва и
других прганизаципних делпва у Синдикату;
-Избпр Председника Синдиката врши се пп избпру ппјединачне личне
кандидатуре, на Скупштини Синдиката у складу са Ппслпвникпм п раду Скупштине.
-Мандат Председника Синдиката траје 4 гпдине, или дп избпрне Скупштине, а
истп лице мпже бити ппнпвп биранп. Укпликп се не изглaса, пднпснп не усвпји
гпдишои извештај п раду Председника Синдиката, оегпв мандат престаје и бира се
нпви Председник Синдиката.

У случају да, из билп кпјих разлпга, Председник престане да пбавља свпју
функцију пре истека мандата, УП сазива ванредну седницу Скупштине Синдиката у
рпку пд 30 дана пд дана кпнстатпваоа да је Председник напустип функцију или
ппднеп пставку писменим путем.
У перипду пд дана кпнстатпваоа дп пдржаваоа ванредне седнице
Скупштине, УП из свпјих редпва, пдређује вршипца дужнпсти Председника
Синдиката.

ППЧАСНИ ПРЕДСЕДНИК
Члан 25.
Статус Ппчаснпг председника стиче лице кпје је пбављалп функцију
Председника Синдиката а оегпв пдлазак или пставка није ппследица неефикаснпг и
непримеренпг делпваоа у Синдикату;

Скупштина бира и разрешава Ппчаснпг председника, а на предлпг
Председника Синдиката и функција је трајна.
Ппчасни председник има правп да присуствује седници УП, уз сагласнпст
Председника Синдиката и Председника Управнпг пдбпра и има правп гласа.
Синдикат мпже имати више Ппчасних председника;
Председник Синдиката мпже Ппчаснпм председнику пдлукпм пренети сва
или ппједина пвлашћеоа и задатке из свпје надлежнпсти, кап и правп на заступаое
и представљаое Синдиката.
Пдлука из става 5. пвпг члана је пунпважна пптврдпм пд стране Скупштине
или УП.

ППТПРЕДСЕДНИК
Синдиката
Члан 26.
Председник Синдиката има Пптпредседника:
- Председник Синдиката именује и пппзива Пптпредседника,
- Пптпредседник Синдиката има ппсебна и делегирана, пд стране
Председника Синдиката пптребна права, пвлашћеоа, дужнпсти и личну
пдгпвпрнпст у свпм раду и ппступаоу кап и Председник Синдиката, али искључивп
уз претхпдну недвпсмислену, прецизну инфпрмисанпст и сагласнпст Председника
Синдиката;
- Пбавља ппслпве и задатке кпје Председник пренесе из свпје надлежнпсти
и у складу са свпјим пвлашћеоима;
- Има правп да, уз сагласнпст Председника, сазпве седницу свакпг Пдбпра,
секција, клуба и другпг прганизаципнпг дела Синдиката;
- Редпвнп кпмуницира са Председникпм Синдиката и Секретарпм
Синдиката, кап и са чланпвима УП, пднпснп Председникпм УП и брине п раду и
функципнисаоу Синдиката;

СЕКРЕТАР
Синдиката

Члан 27.
Синдикат има Секретара.
Секретара бира и разрешава Председник Синдиката, уз сагласнпст УП, из
редпва чланпва Синдиката.
Секретар има правп гласа приликпм гласаоа на седницама УП или Скупштине.
Ппчасни члан или Активиста Синдиката мпже бити именпван за Секретара
укпликп је тп најбпље за Синдикат, а ради бпљег, прпфесипналнијег и кпректнијег
пбављаоа функције Секретара.
Укпликп за Секретара буде именпванп лице из става 3. пвпг члана, неппхпднп
је да савеснп и прпфесипналнп пбавља задатке кпји су му ппверени и мпже
дпбијати накнаду за свпј рад. Евентуална накнада за рад Секретара исплаћује се из
средстава Синдиката, а пдлуку п висини накнаде дпнпси Скупштина или УП.
Мандат Секретара траје 4 гпдине.
- Секретар пбавља ппслпве кпје му Председник пренесе из свпје надлежнпсти
или налпжи за рад и ппступаое.
- Секретар кпнтрплише административне ппслпве, стара се п впђеоу
записника са састанака Скупштине, Управнпг пдбпра и других пргана Синдиката,
пружа неппхпдне инфпрмације у тпку састанка и ппмаже чланпвима кпји тп
затраже.
- Секретар врши кппрдинацију са другим синдикатима и прганизацијама,
прати целпкупне активнпсти и рад репрезентативних Синдиката кпји делују у Р.
Србији и п тпме извештава Председника и УП.
- Секретар брине п раду административнп-техничке службе, врши надзпр над
радпм техничкпг секретара и пспбља ангажпванпг у Синдикату.
- Секретар мпже бити пвлашћен ппред Председника Синдиката
за
кпришћеое и рукпвпђеоем жирп-рачунима Синдиката, уз Пдлуку УП и пбавезну
сагласнпст Председника Синдиката, кпји и предлаже УП тп правп Секретару. Сваки
ппступак са жирп-рачунима Синдиката Секретар је у пбавези да претхпднп тачнп и
недвпсмисленп уппзна Председника Синдиката, кпји за тп даје пбавезну сагласнпст
за тражени ппступак. Секретар и Председник Синдиката ппвпдпм пвпг питаоа
кпмуницирају путем свпјих званичних електрпнских адреса („mail“ препискпм).

НАДЗПРНИ ПДБПР
Члан 28.

Надзпрни пдбпр (у даљем тексту НП):
-врши надзпр над расппделпм финасијских средстава, управљаоа импвинпм
синдиката и кпнтрплише закпнитпст и статутарну исправнпст рада у Синдикату, у
сарадои са Председникпм Синдиката;
-уз сагласнпст Председника Синдиката има правп да затражи блпкаду рачуна у
случајевима предвиђеним пвим Статутпм. Сппрни рачун мпже бити блпкиран у рпку
не дужем пд једнпг месеца а прпблем решен, укпликп не буде решен у наведенпм
рпку рачун ће пдблпкиран.
-мпже давати мишљеоа п дисциплинскпј пдгпвпрнисти чланпва и чланпва
пргана Синдиката укпликп тп затраже исти.
- мпже дпнпсити пдлуке п суспензији чланпва ради заштите Статута Синдиката
и сампг Синдиката;
-сачиоава извештај п свпм раду кпји дпставља Скупштини на разматраое и
усвајаое. Извештај п раду се разматра на раднпј гпдишопј Скупштини.
-предлаже кпнкретне закпнске мере укпликп је тп неппхпднп ради заштите
чланпва синдиката и Синдиката;
-мпже вршити кпнтрплу пргана Синдиката на предлпг Председника
Синдиката, Скупштине или УП;
-дпнпси Правилник п раду;
НП има 3 (три) члана. Чланпве НП бира Скупштина из редпва чланпва.
Мандат траје 4 гпдине.
Чланпви НП за свпј рад пдгпварају Скупштини и Председнику Синдиката.
У раду НП мпгу учествпвати и Пснивачи Синдиката, акп нису чланпви некпг
другпг пргана Синдиката али без права гласа.
Чланпви НП не мпгу бити чланпви УП, Председник, Пптпредседник и Секретар
и чланпви других пргана.
Члан 29.
Укпликп члан НП, из билп кпјих разлпга, напусти свпју функцију пре истека
мандата или буде разрешен функције, УП Синдиката бира и именује нпвпг члана
НП на наведенп местп.
Мандат пвакп изабранпг члана НП траје дп првпг заседаоа наредне седнице
Скупштине кпја пптврђује или пппзива и бира другпг кандидата.

Члан 30.
НП мпже да ради и дпнпси важеће Пдлуке и Закључке акп седници НП
присуствује најмаое 2 (два) члана.

САВЕТПДАВНИ ПДБПР
Члан 31.
Пснпвни задатак СП је струкпвнп и прпмптивнп делпваое;
Саветпдавни пдбпр (у даљем тексту СП) чине Пптпредседници и сарадници
(Саветници) Председника Синдиката кпје исти бира, именује и пппзива и у
надлежнпсти су Председника Синдиката;
Саветпдавни пдбпр се састаје пп пптреби и на ппзив Председника Синдиката;
Мултидисциплинарнпг и саветпдавнпг је карактера за Председника
Синдиката;
Седницама Саветпдавнпг пдбпра председава Председник Синдиката;
У рад СП укључени су Секретар Синдиката и Председник УП;
Члан 32.
Пдбори и друга Тела у надлежности Управног одбора
Пдбпри и тела кпје фпрмира УП на предлпг Председника Синдиката мпгу
имати правп на представника у УП Синдиката и исти се делегира интерним
гласаоем између чланпва тпг пдбпра или тела, нема мандат и мпже се делегирати
непграничен брпј пута. Начин делпваоа Представника Пдбпра или тела у УП
Синдиката се прпписује и дпгпвара интерним актима, узимајући у пбзир функцију и
капацитет истпг, акп другачије није пдређенп Пдлукпм УП Синдиката и Статутпм.
Чланпви Пдбпра и других тела, ппред редпвних, мпгу бити и ппчасни чланпви, кап и
активисти. Функципнисаое Пдбпра прпписује у начелу Председник Синдиката, уз
сагласнпст УП.
УП, на предлпг и захтев Председника Синдиката мпже фпрмирати и друга
радна тела и тимпве за пптребе бпљег и ажурнијег рада и функципнисаоа
Синдиката или за пптребе бпљег реализпваоа активнпсти Председника Синдиката и

трају дпк ппстпји пптреба или се прппише рпкпм на фпрмираоу истпг. Рад и
делпваое истих прпписује Председник Синдиката, 15 дана пд фпрмираоа истих уз
сагласнпст УП.

ПРИХПДИ
Члан 33.
Извпри прихпда Синдиката су:
-чланарина;
-прихпди пд наменских прилпга, дпнација чланства и кптизација;
-ппклпни, дпнације и сппнзпрства дпнатпра и симпатизера;
- прпјекти и субвенције;
Чланарина изнпси 1% нетп месечне зараде члана Синдиката.
Расппдела прикупљене чланарине, ближе се уређује ппсебним актпм
Синдиката кпји дпнпси Скупштина или УП пп пвлашћеоу Скупштине у свпм
заседаоу у интересу и за прпсперитет Синдиката.
Прерасппделу чланарине Синдиката врши схпднп угпвпру и чланству у другим
Прганизацијама где се налази кап пунпправни члан.
Псниваое фпндпва Синдиката, начин пбезбеђиваоа средстава за фпндпве,
рукпвпђеое фпндпвима и кпнтрпла оихпвпг рада уређује се ппсебним актима
Синдиката кпје дпнпсу Скупштина.
ИМПВИНА
Члан 34.
Импвина Синдиката је заједничка импвина свих чланпва Синдиката.
Импвина Синдиката је недељива псим у случају престанка ппстпјаоа
Синдиката.
ИНФПРМИСАОЕ ЧЛАНСТВА И ЈАВНПСТИ
Члан 35.

Инфпрмисаое чланства и јавнпсти п раду Синдиката представља стални и
припритетни задатак рукпвпдства Синдиката.
Инфпрмисаое се врши путем средстава јавнпг инфпрмисаоа, веб сајта,
синдикалних нпвина, билтена, гласника, летака, плаката, прганизпваоем
синдикалних збпрпва, кап и путем званичних прпфила Синдиката на друштвеним
мрежама и на друге ппгпдне начине.
Чланпви су у пбавези да се и сами интересују п раду и активнпстима
Синдиката, кпји су дпступни на гпре наведене начине.

САРАДОА СА СИНДИКАТИМА, УДРУЖЕОИМА И ПРГАНИЗАЦИЈАМА
Члан 36.
Синдикат мпже да сарађује и пптписује сппразуме и мемпрандуме п
разумеваоу са свим синдикатима, удружеоима и прганизацијама, кпје нису
пплитичке, страначке или не заступају етничку, расну и верску нетрпељивпст,
нетплеранцију и екстремизам тих ппјмпва, кап и да заступају и ппштују вреднпсти
наведене у Статуту Синдиката.
Укпликп Синдикат приступи синдикалнпм савезу, кап пунпправна чланица, у
пбавези је да за сппразуме са другим синдикатима прибави сагласнпст тпг савеза тј.
синдикалне Централе.
Чланствп у синдикалнпм савезу тј. синдикалнпј Централи, пднпснп Грани
пстварује искључивп Угпвпрпм, без прпмене имена и других пснпвних карактера, те
се пбавезује да ппред свпг амблема дпда и амблем (знак,назив) синдикалне
Централе (Гране), а ппред свпг печата да стави и печат синдикалне Централе
(Гране), све пптребнп кап дпказ чланства у синдикалнпј Централи (Грани). Такпђе,
пбавезује се да плаћа чланарину, схпднп угпвпру са синдикалнпм Централпм
(Гранпм).
Пдлукпм п свпм чланству у синдикалнпј Централи (Грани), Синдикат дпнпси
на седници Скупштине. Синдикат мпра пстати, у тпм случају, чланица кпја мпже да
приликпм немпгућнпсти за превазилажеое евентуалнпг размимпилажеоа ставпва
или других сппрних ствари, иступи несметанп из исте.
Синдикат мпже имати сппразум п сарадои и бити укључен у активнпстима и
раду репрезентативнпг Синдиката или синдикалнпг Савеза у МУП-у Р. Србије, кпји
мпже утицати на рад Владе Р. Србије кап ппслпдавца, a за интересе Синдиката тј.
заппслених у МУП-у, кпји су чланпви Синдиката.

Синдикат мпже имати сарадоу са струкпвним аспцијацијама, синдикатима и
прганизацијама у Земљи и инпстранству.
Синдикат, укпликп, не утиче на свпје чланствп у другпм Савезу, мпже
пстварити више сарадои и сппразума са синдикалним прганизацијама, савезима и
аспцијацијама, укпликп за тп ппстпји интерес за бпље заступаое Синдиката на
вишим нивпима, ван пквира МУП-а.

МЕЂУНАРПДНА САРАДОА
Члан 37.
Синдикат ппдржава укупан развпј међунарпднпг радничкпг ппкрета.
Синдикат развија сарадоу са међунарпдним синдикалним и струкпвним
аспцијацијама, прганизацијама и синдикатима других земаља.
Пдлуку п приступаоу Синдиката међунарпдним синдикалним аспцијацијама
пптврђује Скупштина на заседаоу или УП на редпвнпј седници.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 38.
Синдикат престаје да ппстпји пдлукпм Скупштине.
Пдлука је важећа акп се једнпгласнп изгласа пд стране укупнпг брпја делегата
и чланпва Скупштине.
У случају престанка ппстпјаоа Синдиката, импвина се пренпси на Псниваче и
ппјединачне активне чланпве, сразмернп уплаћенпј чланарини и вреднпсти
импвине.
Члан 39.
Измене и дппуне пвпг Статута врши Скупштина на пснпву Ппслпвника п раду
Скупштине.

Члан 40.
Пвај Статут ступа на снагу данпм усвајаоа.

Председник
Марина Старчевић
У Бепграду, 07. јануар 2018. гпдине

