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На основу члана 27. Статута Синдиката запослених у JП„Пошта
Србије”, Нови Сад (у даљем тексту Синдиката) Одбор Синдиката на седници од
28.09.2017. године доноси:

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП „ПОШТА
СРБИЈЕ”, НОВИ САД
I ОСНОВНА НАЧЕЛА
Члан 1.
Овим Пословником уређује се начин рада Надзорног Oдбора
Синдиката запослених у ЈП „ПОШТА СРБИЈЕ”, Нови Сад (у даљем тексту
Синдикатa).

II РАД НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Члан 2.
Надзорни Одбор врши контролу над остваривањем
финансирања, коришћења финансијских средстава, расподеле и
употребе средстава којим располаже Синдикат.
Члан 3.
Надзорни Одбор за свој рад одговара Председништву и Одбору
Синдиката.
Надзорни Одбор је самосталан орган и дужан је да најмање два
пута годишње изврши контролу рада органа пословања Синдиката
и да тај извештај достави Председништву, а Председништво Одбору
Синдиката о поднетом извештају, на првој наредној седници.
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Члан 4.
У складу са задацима утврђеним Статутом Синдиката Надзорни
Одбор, врши надзор и појединачну контролу над Правилником о раду,
Правилником о материјално-финансијском пословању Синдиката и
стара се, да се пословање и рад Синдиката врши у складу са општим
актима Синдиката и законских прописа.
Члан 5.
Права и дужности Надзорног Одбора су:
• Надзорни Одбор броји 3 члана;
• На првој седници из свог састава бира Председника Надзорног
Одбора;
• Анализира усклађеност трошења средстава са програмским
активностима Синдикалних Организација и органа Синдиката;
• Остварује увид у расподелу и коришћење средстава и
оправданост трошења средстава;
• Врши контролу над обрачуном стимулативних накнада;
• Прегледа завршне и периодичне рачуне и о томе подноси
извештај;
• Стара се о правилном извршавању финансијског плана прихода
и расхода;
• Контролише, да ли се уредно воде књиге и документација;
• Врши друге послове утврђене актима и Законом.
Председник Надзорног Одбора присуствује свим седницама
Одбора Синдиката без права одлучивања и за свој рад одговоран је
Председништву и Одбору Синдиката.
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Члан 6.
Органи Синдиката су обавезни да Надзорном Одбору у складу
са овим Пословником, ставе на увид сву документацију и податке који
су потребни за извршавање надзора законитог рада и пословања.
Члан 7.
Уколико Надзорни Одбор утврди да се средства не користе за
намену за коју су планом утврђени о томе подноси извештај Одбору
и Скупштини Синдиката и предлаже мере у складу са Статутом
Синдиката.
Члан 8.
Приликом прегледа материјално-финансијског пословања
Надзорни Одбор сачињава записник у који се уноси име чланова
који су вршили преглед, датум прегледа и стање нађено приликом
контроле, као и имена присутних лица. Записник се сачињава у 2(два)
истоветна примерка од којих један задржава Надзорни Одбор, а
други се доставља Одбору Синдиката.
Члан 9.
Надзорни Одбор врши преглед завршног рачуна и о томе
подноси извештај.
Члан 10.
Послови из члана 8. овог Пословника (материјално-финансијско
пословање) сматрају се пословном тајном и нису доступни другим
правним и физичким лицима осим члановима Скупштине, Одбора
Синдиката, Надзорног Одбора и надлежних државних органа.
Свака злоупотреба подлеже кривичној одговорности лица које
врше злоупотребу.
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Члан 11.
У случају потребе Надзорни Одбор може да ангажује и стручне
организације при вршењу својих задатака.
Члан 12.
Пословник о раду Надзорног Одбора Синдиката запослених у ЈП
„Пошта Србије”, Нови Сад ступа на снагу даном усвајања од 28.09.2017.
године на X седници Одбора Синдиката запослених у ЈП „Пошта
Србије”, Нови Сад и након усвајања члан Одбора и Председништва
Синдиката добија по један примерак, а један примерак у оригиналу
се архивира у Синдикату.

Нови Сад
28.09.2017. године

Одбор
Синдиката запослених у
ЈП „Пошта Србије”, Нови Сад
Љубиша Симић, председник

