
USTROJSTVO I TIJELA SINDIKATA 

 

Sjedište Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama je u Zagrebu , Ulica grada Vukovara 
239. Rad Sindikata je javan. Javnost djelovanja ostvaruje se kroz redovnu djelatnost te putem 
svih raspoloživih medija. 

Područje djelovanja Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama je Republika Hrvatska. 

Zastava Sindikata je bijele boje, veličine 2m x 1m, u sredini zastave je znak Sindikata, a ispod 
znaka je naziv: SINDIKAT DJELATNIKA U VOJSCI I DRŽAVNIM SLUŽBAMA. 

ČLANSTVO SINDIKATA 

Članovi Sindikata mogu biti djelatnici Ministarstva obrane RH, Oružanih snaga RH, tijela državne 
uprave, ustanova, agencija i trgovačkih društava u vlasništvu države te oni koji prihvaćaju 
program, pravila i obveze uređene odredbama Statuta Sindikata. 

Sindikat čine članovi Sindikata organizirani u podružnice i povjerenstva. 

SKUPŠTINA SINDIKATA 

Najviše tijelo sindikata je Skupština. Skupštinu čine zastupnici izabrani po podružnicama 
sindikata do 30 članova 1 zastupnik, a za svakih daljnjih 30 članova po 1 zastupnik. 

Zadaće skupštine su: 

– bira radna tijela Skupštine, 

– donosi program rada i Statut sindikata kao i njegove izmjene i dopune, – donosi Poslovnik o 
radu Skupštine i njegovih tijela, 

– bira i razrješava članove Predsjedništva – regionalne povjerenike, 

– bira i razrješava članove Nadzornog odbora, 

– bira i razrješava članove Statutarne komisije, 

– raspravlja i usvaja izvješće o radu Predsjedništva, 

– raspravlja i usvaja izvješće Nadzornog odbora, 

– raspravlja i usvaja izvješće o radu Predsjednika, 

– raspravlja i usvaja izvješće o radu Glavnog povjerenstva, 

– donosi odluku o visini članarine za rad sindikata i donosi odluku o prestanku rada Sindikata. 



Redovna skupština zasjeda svake četvrte godine, a saziva je Predsjedništvo sindikata 

PREDSJEDNIŠTVO SINDIKATA 

Predsjedništvo sindikata je izvršno tijelo sindikata koje obavlja sve poslove i provodi sve 
aktivnosti sindikata koje mu povjeri Skupština između dva zasjedanja. 

Predsjedništvo čine Predsjednik, Zamjenik predsjednika i regionalni povjerenici – dopredsjednici 
Sindikata. 

Predsjedništvo ima sljedeće nadležnosti: 

– donosi odluke i akte koji su vezani za djelokrug rada Sindikata, 

– osigurava uvjete za pregovaračku i partnersku ulogu prilikom zaključivanja kolektivnog ugovora 
kao i u drugim oblicima pregovaranja, dogovaranja i sporazumijevanja o svim pitanjima od 
interesa za članstvo Sindikata, 

– poduzima radnje za poboljšanje uvjeta rada i zaštite na radu, 

– zalaže se za sigurnost zaposlenja, socijalnu i materijalnu sigurnost članova Sindikata, 

– raspravlja i daje prijedloge u postupku donošenja i izmjene kolektivnog ugovora, 

– utvrđuje konačan prijedlog Statuta, 

– pomaže u radu sindikalnih podružnica donošenjem odluka, uputa i preporuka, 

– osigurava kvalitetno informiranje o radu Sindikata, 

– imenuje pregovaračku radnu skupinu za kolektivno pregovaranje, 

– imenuje po potrebi odbore i druga radna tijela, 

– donosi Pravilnik o radu sindikalnih podružnica, 

– donosi Pravilnik o radu blagajne uzajamne pomoći i imenuje tijela blagajne, 

– razrješava članove Sindikata u slučajevima predviđenim ovim Statutom, 

– kooptira članove u tijelima Sindikata u slučajevima predviđenim ovim Statutom, do prve 
Skupštine Sindikata, 

– donosi Odluku o osnivanju i prestanku rada podružnica, 

– donosi Odluku o imenovanju i razrješenju glavnih povjerenika podružnica, 



– donosi Odluku o imenovanju zamjenika, regionalnog povjerenika – dopredsjednika ako je to 
nužno potrebno, do saziva skupštine Sindikata, – odlučuje o promjeni naziva i sjedišta Sindikata, 

– odlučuje o izboru tajnika, 

– odlučuje o izboru blagajnika Sindikata, 

– odlučuje o vremenu i mjestu održavanja Skupštine Sindikata, 

– odlučuje i u drugim slučajevima predviđenim ovim Statutom. 

PREDSJEDNIK SINDIKATA 

Predsjednika sindikata imenuje Skupština između 5. izabranih regionalnih povjerenika – 
dopredsjednika sindikata javnim glasovanjem natpolovičnom većinom glasova nazočnih. 

Mandat Predsjedniku traje 4 godine. 

Predsjednik može biti biran više puta uzastopno na tu dužnost. 

Predsjednik se može opozvati i prije isteka mandata na redovnoj ili izvanrednoj skupštini 
sindikata.  Predsjednik sindikata predstavlja i zastupa sindikat te predsjeda i vodi sjednice 
Predsjedništva i Glavnog povjerenstva. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, 
zamjenjuje ga zamjenik predsjednika sindikata 

REGIONALNI POVJERENICI – DOPREDSJEDNICI SINDIKATA 

Regionalni povjerenici – dopredsjednici sindikata biraju se na Skupštini sindikata natpolovičnom 
većinom glasova svih članova nazočnih na skupštini iz podružnica koje imaju sjedište u 
navedenim županijama: 

– jedan regionalni povjerenik – dopredsjednik bira se iz podružnica koje imaju sjedište u gradu 
Zagrebu i županijama: Zagrebačkoj, Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj i Istarskoj, 

– jedan regionalni povjerenik – dopredsjednik bira se iz podružnica koje 

imaju sjedište u županijama: Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj, 

– jedan regionalni povjerenik – dopredsjednik bira se iz podružnica koje 

imaju sjedište u županijama: Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Brodsko-posavskoj, 
Požeško-slavonskoj i Virovitičko-podravskoj, 

– jedan regionalni povjerenik – dopredsjednik bira se iz podružnica koje imaju sjedište u 
županijama: Zadarskoj, Ličko-senjskoj, Primorsko-goranskoj i Šibensko-kninskoj, 

– jedan regionalni povjerenik – dopredsjednik bira se iz podružnica koje imaju sjedište u 
županijama: Koprivničko-križevačkoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Međimurskoj, Varaždinskoj I 
Krapinsko-zagorskoj. 



Mandat regionalnog povjerenika – dopredsjednika traje 4 godine i može biti biran više puta 
uzastopno na tu dužnost. 

Dopredsjednik se može opozvati i prije isteka mandata na redovnoj ili izvanrednoj Skupštini 
sindikata 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA 

Zamjenika predsjednika sindikata imenuje Skupština između 5 izabranih dopredsjednika sindikata 
javnim glasovanjem natpolovičnom većinom glasova nazočnih. 

GLAVNO POVJERENSTVO 

Glavno povjerenstvo čine predsjednik sindikata, zamjenik predsjednika sindikata, regionalni 
povjerenici – dopredsjednika sindikata i povjerenici podružnica. 

Mandat članova Glavnog povjerenstva traje 4 godine, a za svoj rad odgovorni su Skupštini 
sindikata. 

Glavno povjerenstvo saziva i njegovim radom predsjeda Predsjednik sindikata. 

Redovne sjednice Glavnog povjerenstva održavaju se najmanje jednom u 3 mjeseca. 

Izvanredne sjednice glavnog povjerenstva mogu sazvati Nadzorni odbor, 5 povjerenika 
podružnica ili dva regionalna povjerenika – dopredsjednika sindikata. 

Glavno povjerenstvo pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočno najmanje 2/3 ukupnog broja 
članova. 

Glavno povjerenstvo odluke donosi natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova. U 
radu Glavnog povjerenstva sudjeluju tajnik i blagajnik sindikata bez prava odlučivanja. 

Glavno povjerenstvo ima slijedeće nadležnosti: 

– donosi Poslovnik o radu Glavnog povjerenstva te donosi opće akte osim onih koji su u 
nadležnosti Skupštine, 

– donosi odluke, zaključke i naputke za provedbu Programa sindikata, 

– donosi konačne odluke o pitanjima o kojima Predsjedništvo odlučuje u prvom stupnju, 

– donosi plan rada sindikata, 

– donosi financijski plan, 

– donosi prijedlog odluke o prestanku rada podružnice, 

– usvaja periodične i završne račune sindikata, 



– predlaže Predsjedništvu sastav odbora za kolektivno pregovaranje, 

– utvrđuje radnu verziju kolektivnog ugovora, 

– predlaže Predsjedništvu donošenje odluke o prosvjedima, štrajku i drugim oblicima industrijskih 
akcija, 

– priprema prijedlog Statuta, 

– priprema prijedloge pravilnika i drugih akata, 

– donosi odluke o hitnim sindikalnim aktivnostima nakon obavezne konzultacije sa ostalim 
članovima Predsjedništva, a koje će na prvoj sljedećoj sjednici Predsjedništva dati na potvrdu, 

– imenuje vršitelja dužnosti predsjednika i zamjenika predsjednika od članova Predsjedništva 
sindikata, ako izabranima prestane dužnost, 

– imenuje člana Nadzornog odbora i Glavnog povjerenstva ako je izabranom članu iz bilo kojeg 
razloga prestala dužnost, 

– predlaže sazivanje izvanredne Skupštine. 

SINDIKALNA PODRUŽNICA 

Tijela sindikalne podružnice jesu: skupština, povjerenstvo, povjerenik, blagajnik. 

Skupštinu podružnice Sindikata čine svi članovi podružnice ili njihovi izabrani predstavnici, što 
utvrđuje Skupština podružnice svojom odlukom. 

Skupština bira, ovisno o odluci, povjerenstvo, povjerenika podružnice, zamjenika povjerenika i 
blagajnika. 

Skupština može biti osnivačka, izborna, izvještajna i izvanredna. 

Osnivačku skupštinu saziva osnivački odbor; izbornu skupštinu povjerenik, povjerenstvo ili više 
tijelo Sindikata, uz obveznu nazočnost predstavnika tog tijela; izvještajnu skupštinu povjerenik ili 
više tijelo Sindikata, odnosno 20% članstva; izvanrednu skupštinu povjerenik, 

povjerenstvo ili više tijelo Sindikata, odnosno 20% članstva, uz obveznu nazočnost predstavnika 
višeg tijela Sindikata. 

Ako podružnica broji više od 20 članova, bira se povjerenstvo. 

Skupštinu podružnice održava se svake 4 godine, a odluke se donose natpo 

Sindikalni povjerenik 

Sindikalni povjerenik je osoba koja predstavlja povjerenstvo i podružnicu Sindikata. 



Povjerenika podružnice bira Skupština podružnice, a potvrđuje ga i razrješava Predsjedništvo 
Sindikata. 

Do izbora ili imenovanja sindikalnog povjerenika, regionalni povjerenik preuzima dužnost 
sindikalnog predstavnika u takvoj podružnici. 

Svaka podružnica ima povjerenika. 

Sindikalni povjerenik podružnice može biti biran u više podružnica a izbor vrši skupština pojedine 
podružnice. 

Mandat povjerenika sindikalne podružnice traje četiri godine. 

Jednom godišnje sindikalni povjerenik podnosi pisano izvješće o radu i financijsko izvješće, 
regionalnom povjereniku, glavnom povjerenstvu i predsjedništvu Sindikata. 

Predsjedništvo prati rad povjerenika Podružnica te po potrebi može predložiti izvanredne izbore 
povjerenika podružnice. 

Broj mandata sindikalnog povjerenika nije ograničen. 

POVJERENSTVO 

Povjerenstvo podružnice čine Povjerenik, zamjenik povjerenika i još najmanje 3 člana 
podružnice. 

Odluku o broju članova Povjerenstva donosi Skupština podružnice ovisno o svojim 
specifičnostima i veličini. 

Povjerenika, zamjenika povjerenika i članove Povjerenstva bira Skupština podružnice iz svojih 
redova, na mandatno razdoblje od 4 godine. 

Povjerenstvo je za svoj rad odgovorno Skupštini podružnice. 

Povjerenstvo ima sljedeće ovlasti: 

– donosi odluke i akte iz svog djelokruga rada, 

– provodi plan rada i odluke Skupštine podružnice, 

– predlaže dnevni red i saziva sjednice Povjerenstva i Skupštine podružnice te priprema 
materijale i akte za iste, 

– utvrđuje prijedlog plana rada i prijedlog financijskog poslovanja podružnice za svaku godinu, 

– imenuje radna tijela u podružnici za pojedina pitanja, 

– osigurava kvalitetno informiranje članova u podružnici, 



– razrješava i kooptira članove tijela Sindikata u podružnici, u slučajevima propisanim ovim 
Statutom, 

– donosi odluku o sazivanju izvanredne Skupštine podružnice, u slučajevima propisanim ovim 
Statutom. 

NADZORNI ODBOR SINDIKATA 

Nadzorni Odbor sastoji se od 3 člana. Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora Sindikata, 
članovi međusobno biraju Predsjednika Nadzornog odbora Sindikata i o izboru izvještavaju 
Predsjedništvo Sindikata. Konstituirajući sjednicu saziva Predsjednik Sindikata u roku od 15 
dana. 

Mandat članovima Nadzornog odbora kao i njegovu predsjedniku traje 4 godine. 

Nadzorni odbor Sindikata za svoj rad je odgovoran Skupštini Sindikata. 

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi ostalih tijela Sindikata. 

STATUTARNA KOMISIJA  SINDIKATA 

Statutarna komisija Sindikata ima sljedeću ulogu: 

– prati ostvarivanje i provođenje ovog Statuta, 

– daje tumačenje odredbi i priprema njegove dopune i izmjene, na prijedlog tijela Sindikata, 

– ocjenjuje usklađenost odredaba drugih akata Sindikata s odredbama ovog Statuta, 

– razmatra inicijative i prijedloge tijela Sindikata za izmjenu i dopunu Statuta te utvrđuje 
opravdanost takvih zahtjeva, 

– utvrđuje prijedloge za usklađivanje i promjene Statuta sa zakonskim propisima RH i Ustavom 
RH, 

– ima ovlasti inicirati sazivanje izvanredne Skupštine Sindikata. 

Statutarna Komisija je za svoj rad odgovorna Skupštini Sindikata. 

PRESTANAK DJELOVANJA SINDIKATA 

Sindikat može prestati s radom donošenjem odluke na Skupštini Sindikata, ako je sjednici 
nazočno 2/3 zastupnika, natpolovičnom većinom glasova nazočnih zastupnika. 

Ako Sindikat prestane djelovati, imovina Sindikata raspodjeljuje se u općekorisnu svrhu po odluci 
Skupštine Sindikata. 

Imovina Sindikata ne može se podijeliti članovima Sindikata. 



Ako podružnica prestane s radom, imovina i financijska sredstva podružnice ne može se 
raspodijeliti članovima podružnice, već pripada Sindikatu. 

 


