
На основу  Предлога који је на  састанку од 10.04.2012. године усвојила  Комисија 

СВОС-а за заштиту права чланова у поступку избора у звањa на високошколским 

установама,  Републички одбор Синдиката високог образовања Србије (даље РО СВОС) на 

седници одржаној 22. маја 2012.  доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК О РАДУ 

 

Комисије СВОС-а  за заштиту права чланова у поступку избора у звањa на високошколским 

установама  

 

Члан 1. 

1) Комисију СВОС за заштиту права чланова у поступку избора у звања на 

високошколским установама (даље: Комисија) именује РО СВОС. 

2) Комисија прати и систематизује  правну регулативу на високошколским установама  

у вези са правилима и поступцима за избор у звање на високошколским установама. 

3) Уочене недостатке у регулативи из тачке 2). као и своје предлоге за измену и допуну, 

доставља надлежним институцијама и објављује на сајту СВОС. 

4) На основу образложене и документоване пријаве члана СВОС о повреди његовог 

права у поступку избора на високошколским установама (даље: пријава), Комисија је 

дужна да размотри и испита основаност навода пријаве, те да о томе донесе 

одговарајући закључак. 

5) У поступку из претходног става овог члана, Комисија може да од подносиоца 

пријаве, као и од ограна факултета и универзитета, тражи додатну документацију, 

као и да прибавља доказе путем разговора са одговарајућим лицима. 

 

Члан 2. 

1) Пријава се подноси РО СВОС. 

2) Када РО, на основу пријаве, утврди да постоје основане индиције да је у поступку 

избора у звање на високошколској установи члана СВОС, дошло до повреде његових 

права, доноси одлуку о достављању пријаве, са приложеном документацијом 

Комисији, ради разматрања и доношења одговарајућег закључка. 

3) У случају да због хитности поступања, није могуће сазвати седницу РО,  одлуку о 

достављању пријаве Комисији, РО може донети и путем електронског гласања. 

4) РО обавештава подносиоца пријаве о томе да ли је иста достављена Комисији  на 

разматрање и закључивање. 

5) Када утврди да је пријава неоснована, необразложена или недокументована, 

односно, да не постоје основане индиције да је у поступку избора у звање члана 

СВОС дошло до повреде његових права (увид у целокупну документацију за избор 

тренутно у процесу), РО СВОС је може одбацити. 

 

Члан 3. 

1) Пријава се сматра благовременом уколико је поднета пре окочања поступка избора у 

звање на високошколским установама.                       

2) Динамика поступања РО СВОС и Комисије поводом пријаве, треба да буде 

усклaђена са динамиком поступка избора подносиоца пријаве на високошколској 

установи, у складу са  благовременошћу пријаве.  
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3) Неблаговремена пријава може, такође, да буде узета у разматрање, сходно одлуци 

РО. 

 

Члан 4. 

1) Чланови Комисије именују се на период од 5 година.  

2) Чланови Комисије међу собом бирају председника и заменика председника. 

3) Председник, односно, заменик председника у случају његове одсутности, сазива 

 седнице Комисије,  председава и предлаже дневни ред. 

4) Седницу Комисије може да сазове и председник РО СВОС. 

5) Комисија одлучује јавним гласањем, већином гласова својих чланова. 

6) Када је већина чланова сагласна, Комисија може да одлучује и електронским 

 путем. 

  

Члан 5. 

1) Закључак којим утврђује постојање, или непостојање, повреде права у поступку 

избора у звање на високошколским установама, поводом сваке појединачне пријаве, 

председник Комисије доставља РО СВОС на усвајање. 

2) Закључак се доноси у писаном облику и мора да садржи изреку и образложење. 

3) РО СВОС може да усвоји закључак, да га одбије, или да га врати Комисији на 

поновно разматрање. 

4) Када је већина чланова РО СВОС сагласна, РО може о закључку одлучивати и 

електронским путем.  

 

Члан 6. 

Закључак усвојен од стране РО СВОС, доставља се органу универзитета/ високошколским 

установама који је донео акт којим су повређена права члана СВОС у поступку избора у 

звање на високошколским установама, као и подносиоцу пријаве. 

 

Члан 7. 

У погледу питања која нису уређена овим Правилником сходно се примењују општи акти 

СВОС, као и одлуке и упутства РО СВОС. 

 

      

     

       Гордана Бојковић,  

       председник Синдиката високог образовања Србије 

         

 

 

 


