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На основу члана 55. Устава Репубике Србије, чланова 205. и 215. Закона о раду („Сл. гласник 

РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17, 95/18 – аутентично тумачење),  

члана 66. став 1. Посебног колективног уговора за државне органе  („Сл. гласник РС“ бр. 38/19, 55720, 

51/22 - др.пропис) и члана 72. у вези са чланом 19. став 3. Статута Уније синдиката запослених у 

државним органима Републике Србије, Одбор Јединствене организације синдиката запослених у 

Пореској Управи Србије на састанку одржаном дана 17.12.2022. године,усвојио је  

 

ПРАВИЛА ЈЕДИНСТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СИНДИКАТА  

ЗАПОСЛЕНИХ У ПОРЕСКОЈ УПРАВИ СРБИЈЕ 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Јединства организација синдиката запослених у Пореској управи Србије (у даљем тексту: 

Јединства организација синдиката, скраћено ЈОС) је облик организовања синдиката настао 

удруживањем чланства синдикалних организација формираних у организационим јединицама Пореске 

управе, због великог укупног броја чланова синдиката у државном органу и дислоцираности 

организационих јединица, а ради усаглашавања ставова и заједничког наступа према послодавцу, 

односно заступања интереса и представљања чланова синдиката према другим државним органима и 

јавности. 

 

Члан 2. 

Изрази који се користе у овом документу, а имају родно значење, користе се неутрално и 

односе се једнако на мушки и женски род.  

 

Члан 3. 

Јединствена организација синдиката, формирана је и спроводи своје активности полазећи од 

Устава Репубике Србије, Закона о раду, Закона о државним службеницима и намештеницима, одредби 

Посебног колективног уговора за државне органе и других позитивних прописа који се односе на 

мтерију регулисану Правилима ЈОС.  

 

Члан 4. 

Јединствена организација синдиката је самостална и интересна организација запослених, у 

оквиру које се на начелима добровољности, солидарности, одговорности, ефикасности и јавности рада, 

уз координацију у извршавању програмских надлежности  - остварују, штите, унапређују права из 

рада и по основу рада, као и професионални, радни, економски, социјални, културни и други 

појединачни и колективни интереси чланства. 

У Јединствену организацију синдиката су учлањени запослени у Пореској управи Србије без 

обзира на пол, језик, расу, боју коже, старост, здравствено стање, националну припадност, 

вероисповест, брачни статус, породичне обавезе, сексуално опредељење, политичко или друго 

уверење, социјално порекло, имовинско стање, чланство у политичким организацијама, образовање, 

послове које члан организације обавља или неко друго лично својство, статус, опредењеље или 

уверење. 

 



2 

 

Члан 5. 

Јединствена организација синдиката запослених у Пореској управи Србије, удружена са 

Царинским синдикатом као другом сродном синдикалном организацијом, формирала је Унију 

синдиката запослених у државним органима Републике Србије (у даљем тексту: Унија), која је 

решењем Министарства за рад, борачка и социјална питања број: 110-00-325/2021-02 од 

15.07.2021. године уписана у Регистар синдиката. 

 Своје циљеве и задатке Јединствена организација синдиката остварује у оквиру 

Пореске управе Србије, а на територији Републике Србије у сарадњи са Царинским синдикатом.  

 

Члан 6. 

Овим Правилима регулише се организација, садржај и начин рада Јединствене организације 

синдиката и синдикалних организација формираних у организационим јединицама Пореске управе, 

које су се удружиле у ЈОС. 

 

 

II       ПРАВА, ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНА ЈЕДИНСТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

СИНДИКАТА 

 

Члан 7. 

Учлањење у Јединствену организацију синдиката је добровољно. 

Учлањење се врши на основу слободно изражене воље и прихватања Програма ЈОС. 

Учлањење запосленог у Јединствену организацију Синдиката запослених у Пореској 

управи Србије наступа на основу аутоматизма, потписивањем приступнице у оквиру 

синдикалне организације уже организационе јединице Пореске управе Србије (према месту 

рада), односно директно потписивањем приступнице ЈОС.  

 

Члан 8. 

Основна права члана ЈОС су да: 

- Остварује плату према уговореној цени рада у складу са колективним уговором и Законом;  

- Остварује бесплатну правну помоћ у заштити права из рада и по основу рада; 

- Обавља рад у условима који су регулисани прописима;  

- Ужива заштиту на раду према позитивним прописима; 

- Користи помоћ из синдикалних фондова; 

- Оспособљава се за синдикални рад; 

- Остварује право да бира и буде биран у органе ЈОС и органе Уније; 

- Слободно изражава своје интересе и предлоге, 

- Буде информисан о циљевима и раду ЈОС; 

- Остварује рекреативни одмор и повољније услове за коришћење годишњих одмора у заштити 

здравља и очувању радне способности. 

 

Основна дужност члана ЈОС је да: 

- Поштује Правила ЈОС; 

- Плаћа чланарину. 

 

Члан 9. 

Чланство у ЈОС престаје: 

- Иступањем из чланства; 
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- Непоштовањем Правила и одлука органа; 

- Неплаћањем чланарине; 

- Неоправданим одсуствовањем са седница органа; 

- Давањем оставке; 

- Приступањем другој грани синдиката или синдикалној централи; 

- Одласком у пензију. 

Одлуку о престанку чланства из алинеја друге и алинеје четврте става 1. овога члана, доноси 

надлежни орган синдикалне организације, док престанак чланства на основу осталих одредби истога 

става, наступа на основу воље члана (алинеја прва, пета и шеста) или по аутоматизму (алинеја трећа и 

седма).   

На одлуку о престанку чланства, члан има право жалбе Одбору ЈОС. 

 

 

III     РАД ЈЕДИНСТВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СИНДИКАТА 

 

Члан 10. 

Јединствена организација синдиката се ангажује на остваривању права запослених из рада и по 

основу рада, утврђених законима и колективним уговорима, а посебно на: 

- Разматрању економског и социјалног положаја и заступања интереса запослених пред 

послодавцем; 

- Закључивању и поштовању колективног уговора; 

- Остваривање зарада на нивоу утврђене цене рада; 

- Унапређењу услова рада и заштите на раду; 

- Заштита  права  запослених  у  оквиру  организационих  промена и остваривање права 

оних за чијим радом је престала потреба; 

- Обезбеђењу учешћа у поступку доношења одлука које су од значаја за материјални и социјални 

положај запослених; 

- Јачању материјално-финансијске основе организације; 

- Организовању и унапређењу рекреативног и других видова одмора ради заштите здравља и 

очувања радне способности запослених; 

- Оспособљавању чланова и активиста за остваривање, права, дужности и улоге синдикалне 

организације; 

- Информисању чланства; 

- Другим питањима која произилазе из улоге ЈОС. 

 

Члан 11. 

Органи Јединствене организације синдиката одржавају састанке по потреби. 

Органи ЈОС пуноважно раде ако састанку присуствује више од половине чланова, а одлуке се 

доносе ако се за њих изјасни више од половине присутних чланова. 

 

Члан 12. 

Јединствена организација синдиката остварује сарадњу са другим синдикатима, невладиним и 

друштвеним организацијама, када је то у интересу чланова организације. 

Равноправне и партнерске односе са послодавцем, државним органима и другим синдикалним 

организацијама, ЈОС обезбеђује користећи методе и средства јавног изношења мишљења, сарадње и 

преговарања, оспоравања, критике и тражења оставки, покретања судских спорова, и организовања 

протесних скупова и штрајка. 

IV ОРГАНИЗАЦИЈА ЈЕДИНСТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СИНДИКАТА 
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1. Организација ЈОС 

 

Члан 13. 

Јединствена организација синдиката је организована по принципу територијалног и 

функционалног организовања и деловања.  

Основни облици организовања и деловања су синдикалне организације (територијални 

принцип организовања), које имају статус основне организације синдиката.  

У оквиру Пореске управе Србије, основнe организацијe синдиката су удружене ради 

формирања Јединствене организације синдиката (функционални принцип организовања). 

Рад основних организација синдиката координира Јединствена организација синдиката, 

као виши организациони облик синдикалне организације, пружа помоћ у раду и стара се о 

редовном и благовременом информисању чланства.  

 

2. Основна организација синдиката 

 

Члан 14.  

Основна организација синдиката иступа под називом ЈОС и својим називом.  

Основна организација синдиката има својство правог лица, печат, штамбиљ и 

меморандум. 

Основна организација синдиката има свој текући рачун преко кога се региструје и одвија 

укупно материјално-финансијско пословање.  

 

Члан 15. 

Органи синдиката у основној организација су:  

- Одбор основне организације синдиката; 

- Председник основне организације синдиката; 

- Секретар основне организације синдиката; 

- Надзорни одбор основне организације синдиката. 

 

 

Одбор основне организације синдиката  

 

Члан 16. 

Одбор као највиши орган основне организације синдиката чине председник и четири 

члана основне организације синдиката. 

Одбор има следећа овлашћења: 

- Доноси Пословник о раду;  

- Доноси одлуке и акте који су везани за делокруг основне организације синдиката; 

- Упућује предлоге послодавцу преко органа ЈОС; 

- Предузима радње за побољшање услова рада и заштите на раду; 

- Бира председника Одбора/председника основне организације синдиката; 

- Именује секретара основне организације синдиката; 

- Утврђује и обезбеђује спровођење политике синдиката у складу са Правилима ЈОС, 

програмом рада и другим актима; 

- Стара се о имовини и фондовима организације;  

- Прати реализацију ставова, закључака и одлука које доноси; 

- Стара се о информисању чланства о раду синдиката; 

- Ангажује се у акцијама које се јединствено воде у ЈОС, заједно са другим основним 
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синдикалним организацијама; 

- Одлучује и у другим случајевима предвиђеним Правилима ЈОС.  

 

Председник основне организације синдиката  

 

Члан 17. 

Председник има овлашћења, да:  

- Представља и заступа основну организацију синдиката;  

- Сазива седнице Одбора основне организације синдиката;  

- Потписује акта и одлуке синдикалне организације;  

- Усмерава и координира рад чланова органа синдикалне организације на реализацији 

донетих ставова и одлука;  

- Предлаже Одбору именовање секретара; 

- Информише одбор о активностима које је спроводио између две седнице одбора;  

- Непосредно организује активности на спровођењу ставова, закључака и одлука виших 

органа синдиката и непосредно је одговоран за њихову реализацију;  

- Непосредно се ангажује на учлањењу нових чланова у синдикат,  

- Непосредно је одговоран за правилну употребу и коришћење средстава синдикалне 

организације, обрачун, уплату и расподелу синдикалне чланарине у утврђеним 

пропорцијама;  

- Непосредно је одговоран за доследну примену општих аката синдиката;  

- Обавља и друге послове у складу са правилима о раду синдикалне организације, 

одлукама органа синдикалне организације и одлукама виших органа синдиката.  

Председник за свој рад одговара чланству, Одбору и вишим органима Синдиката.  

 

Секретар основне организације синдиката  

 

Члан 18. 

На предлог председника, Одбор именује секретара основне оргаизације синдиката. 

Секретар обавља послове из делокруга који му наложи председник. 

Секретар замењује председника у случају његовог одсуства или спречености. 

 

Надзорни одбор основне организације синдиката 

 

Члан 19. 

Надзорни  одбор контролише спровођење финансијске политике, расподелу и 

коришћење финансијских средстава. 

  Надзорни одбор има три члана. 

  Чланове Надзорног одбора бира Одбор основне организације синдиката. 

  Надзорни одбор из свог састава бира председника.  

  Надзорни одбор је самосталан у раду. 

  Надзорни одбор најмање једанпут годишње упознаје Одбор основне организације са 

информацијом о извршеном увиду у материјално финансијско пословање. 

 

Члан 20. 

На захтев Надзорног одбора, органи основне организације синдиката су дужни да 

омогуће увид у документацију коју поседују у вези са питањима из надлежности Надзорног 

одбора.  

 Надзорни одбор има три члана. 
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У оквиру својих олашћења, Надзорни одбор: 

- Прегледа годишње обрачуне органа основне организације синдиката; 

- Извештава одбор о рачуноводственим годишњим исказима и извештајима о пословању; 

- Врши контролу расподеле и уплате чланарине; 

- Стара се о уредној евиденцији и попису имовине основне организације синдиката.  

 

3. Јединствена организација синдиката 

 

Члан 21. 

 Јединствена организација синдиката је облик организовања синдиката настао удруживањем 

чланства синдиката организација формираних у организационим јединицама Пореске управе. 

ЈОС има својство правог лица, печат, штамбиљ и меморандум 

ЈОС има свој текући рачун преко кога се региструје и одвија укупно материјално-финансијско 

пословање, самостално располаже средствима и имовином.  

 

Члан 22. 

Органи синдиката у  ЈОС су:  

- Одбор ЈОС; 

- Председник ЈОС; 

- Секретар ЈОС; 

- Надзорни одбор ЈОС. 

 

Одбор Јединствене организација синдиката 

 

Члан 23. 

Одбор ЈОС је највиши орган синдикалне организације.  

  Одбор Јединстве организације синдиката, броји укупно 15 чланова. 

  Одбор ЈОС се формира по принципу правилне територијалне заступљености чланства и снаге 

синдиката (броја чланова синдиката). 

  Одбор чине представници организација синдиката, тако што синдикална организација у 

Централи Пореске управе делегира 1 представника. 

  Синдикалне организације основане у организационим једицама са подручја ранијих 

регионалних центара делегирају кандидате према следећем принципу:  

- Београд: 4; 

- Нови Сад: 3; 

- Крагујевац: 4; 

- Ниш: 2; 

- Косовска Митровица (Приштина): 1. 

 На конститутивној седници Одбор ЈОС из свог састава бира председника који обавља и 

функцију председника ЈОС.  

 

Члан 24. 

Одбор ЈОС има овлашћења да:  

- Доноси Пословник о раду;  

- Доноси одлуке и опште акте који су везани за делокруг ЈОС; 

- Осигурава услове за преговарачку и партнерску улогу приликом закључивања колективног 

уговора, као и у другим облицима преговарања, договарања и споразумевања о свим питањима 

од интереса за чланство; 
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- Упућује предлоге послодавцу; 

- Води преговоре и учествује у преговарима са послодавцем о питањима материјалног и  

социјалног положаја и остваривања права чланова; 

- Предузима радње за побољшање услова рада и заштите на раду; 

- Залаже се за сигурност запослења, социјалну и материјалну сигурност чланова; 

- Бира председника одбора ЈОС/председника ЈОС; 

- Именује секретара ЈОС; 

- Помаже у раду основних организација; 

- Утврђује и обезбеђује спровођење политике синдиката; 

- Утврђује и стара се о спровођењу политике финансирања;  

-   Стара се о имовини и фондовима синдиката;  

- Прати реализацију ставова, закључака и одлука које доноси; 

- Опредељује методе и средства деловања; 

- Осигурава информисање чланства о раду синдиката; 

- Одређује преговарачки тим за закључење колективног уговора; 

- Именује по потреби одборе, друга радна тела и чланове ЈОС за органе Уније синдиката 

запослених у државним органима; 

- Разрешава чланове ЈОС у случајевима предвиђеним овим Правилима; 

- Спроводи изборе у оквиру своје надлежности и верификује изборе у основним организацијама 

синдиката ужих организационих јединица Пореске управе Србије; 

- Ангажује се у акцијама које се јединствено воде у ЈОС и заједно са другим организацијама 

синдиката у Унији; 

- Одлучује о промени назива и седишта ЈОС; 

- Одлучује о потреби радног ангажовања за обављање стручних функција ЈОС; 

- Одлучује и у другим случајевима предвиђеним овим Правилима.  

 

 

Председник Јединствене организацијЕ синдиката 

 

Члан 25. 

Председник ЈОС има овлашћења да:  

- Представља и заступа ЈОС;  

- Припрема, заказује и председава седницама Одбора ЈОС;  

- Одговоран је за спровођење одлука органа Уније и Одбора ЈОС;  

- Предлаже Одбору именовање секретара ЈОС; 

- Информише одбор о активностима које је спроводио између две седнице одбора;  

- Одржава редовне контакте са чланицама ЈОС и учествује у раду њихових органа;  

- Одговоран је за потпуно и правовремено информисање чланства о активностима ЈОС; 

- Припрема годишњи извештај о раду;  

- Стара се о материјално-финансијском пословању ЈОС.  

Председник може, изузетно, између две седнице Одбора, да донесе одлуку или да заузме став 

из надлежности Одбора, али је дужан да на првој наредној седници обавести Одбор, ради верификације 

истих.  

Председник Јединстве организације синдиката остварује право на број плаћених часова 

месечно за обављање функције, у складу са договором који се постигне са послодавцем. 

 

 

 

Секретар Јединствене организацијe синдиката 
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Члан 26. 

На предлог председника, Одбор именује секретара ЈОС. 

Секретар обавља послове из делокруга који му наложи председник ЈОС. 

Секретар замењује председника у случају његовог одсуства или спречености. 

 

Надзорни одбор Јединствене организација синдиката 

 

Члан 27. 

Надзорни одбор врши  надзор над остваривањем финансијске политике ЈОС, расподели 

и коришћењу финансијских средстава. 

  Надзорни одбор има три члана. 

  Чланове Надзорног одбора бира Одбор Јединстве организације синдиката. 

  Надзорни одбор из свог састава бира председника.  

  Надзорни одбор је самосталан у раду. 

  Надзорни одбор најмање једанпут годишње упознаје Одбор ЈОС са информацијом о 

извршеном увиду у материјално финансијско пословање. 

 

Члан 28. 

На захтев Надзорног одбора, органи ЈОС дужни су омогућити увид у документацију коју 

поседују у вези са питањима из надлежности Надзорног одбора.  

У оквиру својих олашћења, Надзорни одбор: 

- Прегледа годишње обрачуне органа ЈОС; 

- Оцењује ваљаност донетих одлука и оправданост трошења средстава; 

- Доноси Пословник о раду; 

- Извештава Одбор о рачуноводственим годишњим исказима и извештајима о пословању; 

- Стара се о уредној евиденцији и попису имовине ЈОС.  

 

 

V    ИЗБОРНИ ПРИНЦИПИ 

 

Члан 29. 

Евидентирање и утврђивање кандидата за чланове Одбора врши се на састанку синдикалне 

организације. 

Предложени кандидати се изјашњавају у писаној форми о прихватању кандидатуре. 

 

Члан 30. 

Избор председника и секретара врши се јавним гласањем. 

 

Члан 31. 

За председника изабран је онај кандидат за кога је гласало више од половине од укупног броја 

чланова Одбора. 

У случају понављања избора, за председника је изабран онај кандидат који добије највећи број 

гласова. 
 

Члан 32. 

Мандат председника, секретара, и чланова Одбора траје пет година и може се поновити. 

Мандат председника, секретара и чланова Одбора ЈОС престаје због:  
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- Давања оставке; 

- Одласка у пензију; 

- Неоправданог одсуствовања са седнице, најмање три узастопна изостанка; 

- Истека мандата; 

- Смене; 

- Престанка чланства у ЈОС. 

 

Члан 33. 

Смена чланова Одбора, председника и секретара, врши се у случајевима: 

- Непоштовања Правила ЈОС; 

- Неспровођења одлука ЈОС; 

- Када својим деловањем наносе штету ЈОС. 

 

Члан 34. 

Предлог за смену чланова Одбора, председника и секретара може дати: 

- Одбор ЈОС; 

- Једна трећина чланова ЈОС. 

О предлогу из става 1. овог члана расправља се на седници Одбора. 

Уколико се прихвати предлог за смену спроводи се поступак смене тајним гласањем. 

Одлука о смени је донета ако се за њу изјасни више од половине укупног броја чланова Одбора. 

У случају неизгласавања одлуке о смени, нови предлог се може поднети после шест месеци. 

 

 

 

  VI     МАТЕРИЈАЛНО ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ИМОВИНА    

ЈЕДИНСТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СИНДИКАТА 

 

Члан 35. 

Основни извор финансирања ЈОС у Пореској управи Србије је чланарина која је јединствена и 

износи 1% на нето зараду члана. 

Чланарина у износу од 1% нето зараде прикупљена у складу са претходним ставом овог 

члана распоређује се основној организацији (0,70%), a Јединственој организацији (0,30%). 

У циљу финансирања трошкова Уније, ЈОС месечно партиципира износ утврђен међусобним 

споразумом. 

Ради прибављања додатних средстава за финансирање рада и активности, ЈОС се може бавити 

предузетничком и маркетнишком активношћу, може остваривати приход од камата, дотација, поклона, 

прилога, легата и других извора. 

 

Члан 36. 

ЈОС може формирати Фонд солидарности, а може имати и друге фондове. 

По обезбеђењу средстава за финансирање основних активности, ЈОС вишак средстава од 

извора прихода усмерава за потребе Фонда солидарности. 

Финансирање активности, располагање и коришћење средства ЈОС спроводи у складу са 

Правилником о материјално финансијском пословању и одлукама органа ЈОС. 

 

 

VII   ИНФОРМИСАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 
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Члан 37. 

Сви органи ЈОС дужни су да, правовремено и истинито на одговарајући начин, информишу 

чланство и органе о својим активностима и одлукама, као и резултатима постигнутим у синдикалном 

деловању. 

 

Члан 38. 

ЈОС може издавати информативно гласило, летке, билтене и слично, којима ће периодично 

информисати чланство, органе и ширу јавност о својим активностима. 

ЈОС може издавати штампане и електронске публикације, као и вршити друге активности 

којима ће афирмисати свој рад и позивати запослене да се учлане у ЈОС. 

 

Члан 39. 

ЈОС је обавезан да за чланство, а посебно за чланове органа организује семинаре и друге видове 

образовања и оспособљавања за остваривање синдикалних активности. 

Обавеза је свих чланова, а посебно чланова органа и функционера, да се образују и 

оспособљавају за синдикални рад 

 

 

VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 40. 

ЈОС има својство правног лица, свој печат и жиро рачун. 

Печат је округлог облика са текстом: „Јединствена организација синдиката запослених у 

Пореској управи Србије“ Београд, Саве Машковића 3-5. 

Текст печата је на српском језику, исписан ћирилицом. 

 

Члан 41. 

Измене и допуне ових Правила врши Одбор ЈОС.  

Тумачење ових Правила даје Одбор ЈОС. 

 

Члан 42. 

Ова Правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли у седишту и 

сајту ЈОС. 

 

Члан 43. 

Даном ступања на снагу ових Правила престају да важе Правила Јединствене организације 

синдиката Пореске управе Србије од 31.01.2020. године 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

 

  Милан Думић 

Правила објављена на сајту ЈОС дана 21.12.2022.год 


