У складу са прописима који регулишу организовање и рад синдиката, Скупштина
Форума београдских гимназија на редовној седници одржаној 30. августа 2009. године,
већином гласова / једногласно (од укупно присутних 33 члана „за“ је гласало 33 члана)
донела је

С Т А Т У Т
Форума београдских гимназија

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим статутом (у даљем тексту: Статут) ближе се уређује организовање и рад
Форума београдских гимназија (у даљем тексту: Форум), правни положај, делатност
Форума, права и обавезе чланица, органи Форума, начини финансирања и друга питања
од значаја за Форум у складу са законом.
Члан 2.
Форум је недржавни, непрофитни и нестраначки савез организација синдиката
(у даљем тексту: чланица) и запослених у београдским гимназијама (у даљем тексту:
појединачни члан).
Чланица је самостална, демократска и независна синдикална организација
запослених у београдским гимназијама, у коју се они добровољно удружују ради
заступања, представљања, унапређења и заштите својих професионалних, радних,
економских, социјалних, културних и других појединачних и колективних интереса.

Члан 3.
Чланство у Форуму заснива се на добровољности.
Чланство у Форуму може бити појединачно и колективно.
Појединачни члан Форума може бити сваки радник запослен у некој београдској
гимназији.
Колективни члан Форума може бити синдикална организација сваке београдске
гимназије.
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У рад Форума могу се укључити и друге синдикалне организације и запослени у
гимназијама Србије, као придружени чланови.
Сви појединци учлањени појединачно или колективно у Форум зову се чланови
Форума.
Појединачни и колективни чланови дужни су да поштују одлуке Форума.
Појединачно чланство у Форуму престаје добровољним иступом појединачног
члана или на основу одлуке Главног одбора.
Колективно чланство у Форуму престаје одлуком чланице или на основу одлуке
Главног одбора.
Члан 4.
Форум, Синдикат просветних радника Војводине, Форум београдских основних
школа и Синдикат образовања Чачак оснивачи су Уније синдиката просветних радника
Србије (у даљем тексту: Унија) као савеза синдиката који су се удружили ради
остваривања заједничких интереса, а независни су од државне власти, послодавца,
политичких партија и осталих синдиката.
Форум је колективни члан Уније – Област Центар.
Члан 5.
Основни циљеви Форума јесу:
1. бољи материјални статус запослених,
2. заштита права запослених,
3. законски упис у гимназије,
4. спречавање корупције у образовању,
5. одговорност, стручност и квалитет рада са ученицима и
6. повратак угледа школе и наставника.

II ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ
Члан 6.
Назив синдиката је: Форум београдских гимназија.
Скраћени називи Форума београдских гимназија су: „Форум“ и „ФБГ“.
Седиште Форума је: Улица цара Душана 61, 11000 Београд.
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Члан 7.
Форум је основан Актом о оснивању бр. ______________, и уписан у Регистар
Министарства за рад, борачка и социјална питања решењем бр. од 110-00-229/97-02 од
1.4.1997. године.
Шифра делатности Форума: 91200 .

Члан 8.
Форум има печат и штамбиљ.
Печат Форума је елипсастог облика пречника 35 мм x 20 мм, са текстом
исписаним у облику елипсе по ободу, и текстом исписаним хоризонтално у средини
печата, на српском језику, ћириличним писмом.
Печатом се оверавају одлуке и друга документа која доноси Форум.
Штамбиљ Форума служи за евиденцију послатих, примљених и других аката.
Штамбиљ је правоугаоног облика, величине 50 мм x 30 мм, са хоризонтално исписаним
текстом истоветним као и на печату Форума, и са додатком простора за уписивање
деловодног броја и датума.
Печат и штамбиљ поверени су на чување и употребу председнику Форума.
Члан 9.
Форум по правилу представља и заступа председник Форума.
У случају спречености председника, лице за заступање одређује Главни одбор
Форума.

III ДЕЛАТНОСТ ФОРУМА
Члан 10.
Форум самостално обавља своју делатност у складу са програмским, статутарним и
другим актима.
Члан 11.
Форум се оснива ради заштите права и интереса и ради унапређивања
професионалних и економских интереса својих чланова код:
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1.
2.
3.
4.

политике запошљавања и сигурности рада,
примене радног и социјалног права,
правне заштите и материјалне заштите,
афирмације стручног и саветодавног рада (утицај на програме и планове,
политику уписа према нормативима, утицај на образовне концепте,
осавремењивање наставе, изградњу стручних и педагошких критеријума и
сл.),
5. заштите на раду и заштите животне и радне средине,
6. стамбене политике,
7. социјалног осигурања,
8. политике унапређивања услова рада, специјализације, усавршавања и сл.,
9. политике стварања адекватних социјално-економских услова за несметано,
квалитетно и професионално обављање радних обавеза,
10. и у другим допуштеним случајевима.

Члан 12.
У оквиру своје делатности остваривања програмских циљева и задатака, Форум
може ступати у савезе, уније и друге облике удруживања са другим синдикалним
организацијама на територији Републике Србије, као и са синдикалним организацијама у
иностранству.

IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНИЦА
Члан 13.
Права чланице су:
1. да покреће иницијативе за решавање одређених питања у интересу чланице,
и питања у интересу Форума,
2. да именује свог представника у Главном одбору Форума,
3. да тражи сазивање ванредне Скупштине Форума,
4. да покреће иницијативу за смену председника,
5. да благовремено и тачно буде информисана о одлукама Форума.

Члан 14.
Обавезе чланице су:
1. да именује свог представника у Главном одбору Форума,
2. да спроводи све одлуке Главног одбора у највећој могућој мери, одговорно и
толерантно у односу на друге чланице, а у складу са сложеношћу конкретне
ситуације и са могућностима,
3. да редовно плаћа чланарину у складу са Статутом,
4. да усклади Статут чланице са Статутом Форума,
5. да најмање четири пута годишње одржи састанак Синдиката чланице.
Члан 15.
Своје задатке Форум ће обављати предузимањем активности у складу са
прописима и интересима својих чланова.
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V ОРГАНИ ФОРУМА
Члан 16.
Сваки члан органа Форума мора бити појединачни члан Форума или чланице
Форума.
Органи Форума су:
1.
2.
3.
4.
5.

Скупштина,
Главни одбор,
председник Форума,
Извршни одбор и
Надзорни одбор.

Скупштина
Члан 17.
Скупштина је највиши орган Форума.
Скупштину чине по три представника сваке чланице Форума.
Члан 18.
Скупштина одлучује на седницама.
На седницама Скупштине може се одлучивати ако седници присуствује више од
половине чланова Скупштине.
Одлуке Скупштине доносе се већином гласова присутних чланова Скупштине.
По појединим питањима Главни одбор може организовати писмено или усмено
изјашњавање чланова Форума. Ставови и одлуке за које се на тај начин изјасни више од
половине свих чланова Форума сматраће се ставовима и одлукама Скупштине.
Главни одбор може организовати изјашњавање чланства коришћењем средстава
телекомуникације ако се на тај начин може исказати веродостојност исказане воље, а у
складу са посебним правилником који доноси Главни одбор. Ставови и одлуке за које
се на тај начин изјаснило више од половине свих чланова Форума сматраће се
ставовима и одлукама Скупштине.

Члан 19.
Редовна скупштина се одржава по потреби а најмање једном у две године.
Ванредна скупштина се сазива на предлог једне трећине чланова Скупштине, на
захтев Главног одбора или на захтев Надзорног одбора.
Скупштина доноси Пословник о раду Скуштине којим се ближе уређује њен рад
и одлучивање.
Члан 20.
У радном председништву Скупштине по одлуци Главног одбора учествују
председавајући, председник Форума, и записничар.
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Члан 21.
Скупштина, као највиши орган Форума:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

доноси Статут Форума,
одлучује о статусној промени, промени назива и седишта Форума,
утврђује стручну стратегију,
утврђује стратегију синдикалне политике и деловања,
утврђује платформе за преговарање,
потврђује избор чланова Главног одбора, председника Форума
представника Форума у органима Уније и Области Центар,
7. бира и разрешава чланове Надзорног одбора,
8. разматра и усваја извештаје о раду Надзорног одбора,
9. разматра и усваја извештаје о раду Форума.

и

Главни одбор
Члан 22.
Главни одбор чини по један представник сваке чланице.
Главни одбор одржава седнице по потреби, а најмање једном месечно.
Уколико је члан Главног одбора спречен да присуствује седници Главног
одбора, његову чланицу представља његов овлашћени заменик.
Редовне седнице Главног одбора сазива председник.
Ванредне седнице Главног одбора сазива председник на предлог једне трећине
чланова Главног одбора или на предлог Надзорног одбора.
Седнице Главног одбора води председник или члан Главног одбора кога он
овласти.

Члан 23.
Уз предлог за сазивање седнице Главног одбора предлаже се дневни ред.
Уколико председавајући Главног одбора или председник Форума не закажу
седницу у року од 7 дана од примљеног предлога, предлагачи могу у наредном року од
15 дана да сазову седницу Главног одбора.
Члан 24.
Чланица одн. члан Главног одбора – њен представник који не поштује одлуке
Главног одбора, привремено губи право гласа у Главном одбору.
Уколико чланица три узастопна месеца није уплатила чланарину, она одн. члан
Главног одбора – њен представник привремено губи право гласа у Главном одбору.
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Уколико члан Главног одбора – представник чланице три пута узастопно не
присуствује седници Главног одбора, чланица одн. њен представник привремено губи
свој глас у Главном одбору.
Чланици одн. њеном представнику враћа се право гласа у Главном одбору
уколико чланица одн. њен представник отклони разлог губитка права гласа.
Уколико представник чланице четири пута узастопно не присуствује седници
Главног одбора, чланица добија препоруку од стране Главног обора да изабере другог
представника који ће је заступати у Главном одбору.
Уколико представник чланице и после препоруке не дође на следећу (пету)
узастопну седницу Главног одбора, Форум сазива заједничку седницу Главног одбора
Форума и Извршног одбора чланице у седишту чланице, на којој ће покушати да
пронађу заједничко решење.
Уколико се заједничко решење не пронађе, стичу се услови за евентуални
престанак чланства чланице у Форуму, о чему одлучује Главни одбор.
Члан 25.
На седницама Главног одбора може се одлучивати ако седници присуствује
више од половине чланова Главног одбора са правом гласа.
Члан Главног одбора без права гласа има право учешћа у раду Главног одбора,
са изузетком гласања.
Одлуке Главног одбора доносе се двотрећинском већином присутних чланова са
правом гласа по правилу јавним гласањем.
Одлуке о избору председника Форума и представника Форума у органима Уније
и Области Центар доносе се тајним гласањем.

Члан 26.
Главни одбор:
1. бира председника Форума и чланове Извршног одбора,
2. бира представнике Форума у органима Уније и Области Центар и у другим
органима, одборима и комисијама,
3. утврђује изглед печата, штамбиља и логотипа као и начин њиховог
коришћења,
4. припрема и сазива Скупштину,
5. предлаже Скупштини стратегију синдикалне политике и деловања,
6. припрема предлог Статута,
7. проглашава штрајк и друге видове синдикалне борбе,
8. именује чланове преговарачких група,
9. заузима ставове и доноси одлуке у вези са текућим синдикалним питањима,
организовања и рада,
10. спроводи обавезе Форума које проистичу из чланства Форума у Унији и
учешћа у њеном раду,
11. спроводи ставове Форума у односу на рад Уније,
12. оцењује рад председника, Извршног одбора, чланова Главног одбора и
чланица, и налаже одговарајуће мере,
13. формира своје помоћне органе, одборе и комисије, бира њихове чланове, и
ангажује остала стручна лица за потребе Форума,
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14. обавља и друге неодложне и неопходне послове из делатности Скупштине
између два заседања Скупштине.

Члан 27.
Обавезе члана Главног одбора јесу:
1. да донесе на увид одлуку чланице о свом постављењу,
2. да Главном одбору достави основне податке о саставу ИО своје чланице,
3. да испуњава све обавезе које произилазе из Закона, Статута његове чланице
и Статута Форума,
4. да непрестано ради на унапређењу рада своје чланице,
5. да присуствује седницама Школског одбора своје чланице,
6. да уредно води списак чланова своје чланице и да га доставља Главном
одбору једном у 6 месеци,
7. да настоји да оствари сва права своје чланице која проистичу из Закона и
ПКУ,
8. да подноси извештај Главном одбору о свом раду и раду ИО своје чланице
сваких 6 месеци,
9. да редовно обавештава своје чланство, а у складу са посебним правилником
који доноси Главни одбор,
10. да спроводи одлуке Главног одбора на најбољи могући начин.

Члан 28.
Обавезе представника Форума у органима Уније:
1. да заступа и спроводи ставове и одлуке Форума,
2. да одговорно и конструктивно учествује у раду органа Уније,
3. да благовремено, тачно и у потпуности подноси Главном одбору Форума
извештаје о активности органа Уније у чијем раду учествује,
4. да подноси извештај Главном одбору Форума о свом раду у органу Уније
најмање један пут у 6 месеци.

Председник Форума
Члан 29.
Председника Форума бира Главни одбор на период од две године.
Главни одбор може разрешити председника и пре истека рока на који је биран.
У складу са прописима, одлукама и упутствима Главног одбора, председник
заступа Форум у правном промету.
Рад председника може бити плаћен, о чему одлучује Главни одбор.
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Члан 30.
Председник Форума:
1. представља Форум као правно лице,
2. заступа и представља Форум у јавности,
3. дужан је да се у свом раду и у раду у комисијама и одборима у којима
представља Форум придржава основних циљева Форума,
4. спроводи ставове и одлуке Главног одбора,
5. покреће иницијативе и организује све активности Форума,
6. надгледа спровођење свих активности Форума,
7. о свим започетим акцијама редовно обавештава Главни одбор како би добио
мандат да започете активности настави у складу са одлукама Главног одбора,
8. дужан је да започете активности прекине или да их усклади са одлукама
Главног одбора донетим у међувремену,
9. дужан је да уочи све неправилности, непоштовања Статута и правилника, и
да о томе обавести Главни одбор и Надзорни одбор,
10. подноси Скупштини извештај о раду Форума,
11. свака четири месеца предаје Надзорном одбору и Главном одбору
финансијски извештај о пословању Форума и о наменском трошењу
средстава,
12. обезбеђује административно-техничке услове за рад Форума.

Извршни одбор
Члан 31.
Извршни одбор је оперативни орган Главног одбора који спроводи одлуке
Главног одбора.
Број чланова Извршног одбора одређује Главни одбор.
Чланови Извршног одбора јесу: председник Форума, представник Форума у
Главном одбору Уније, два представника Форума у Главном одбору Области Центар, и
остали чланови које именује Главни одбор.
Седницама Извршног одбора председава и руководи председник Форума.
Главни одбор може мењати састав и број чланова Извршног одбора по потреби,
у складу са пословима и задацима.
Чланови Извршног одбора редовно информишу Главни одбор о предузетим
активностима.

Надзорни одбор
Члан 32.
Надзорни одбор бира Скупштина.
Надзорни одбор чине три члана који не могу бити чланови Главног одбора, а
мандат им траје две године, уз могућност реизбора.
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Надзорни одбор између себе бира председника.
Члан 33.
Надзорни одбор се стара о законитости рада Форума, надзире делатност органа
Форума и подноси Скупштини извештај о свом раду.
Члан 34.
Надзорни одбор се састаје најмање једном у четири месеца, а обавезно пре
заказане Скупштине ради припреме извештаја за Скупштину.
Надзорни одбор је самосталан у раду и сви органи Форума су дужни да му на
његов захтев дају комплетну финансијску и другу документацију на увид.
Надзорни одбор у поднетом извештају може да предлаже мере надлежним органима
Форума.

VI НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
Члан 35.
Форум се финансира у складу са прописима, а посебно од:
1. чланарине,
2. прилога, поклона, донација и сл.,
3. обављањем комерцијалних делатности и сл.
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Овај статут ступа на снагу 30. августа 2009. године даном усвајања.

Ступањем на снагу овог статута престаје да важи Статут Форума од 7. јуна 2003.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ ФОРУМА:
Милица Миленовић

ПРЕДСЕДНИК ФОРУМА:
Миодраг Сокић
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