У складу са Статутом Синдиката Радника Безбедности, Председник доноси:
ПРАВИЛНИК О ОСНИВАЊУ СЕКЦИЈА, КЛУБОВА, ГРУПА И ОДБОРА
Члан 1.
Оснивање секција, клубова, синдикалних група и одбора у складу је са Статутом Сидниката
Радника Безбедности СРБ (у даљем тексту СРБ).
Члан 2.
Оснивање и гашење секција, клубова, синдикалних група и одбора у надлежности је Извршног
Одбора. Председник Извршног Одбора може самостално да оснује секцију, клуб, синдикалну
групу или одбор и да самостално постави руководство истог.
Члан 3.
Секција се оснива у саставу СРБ, за територију Републике Србије.
Клуб се оснива у саставу СРБ, за територију Републике Србије.
Синдикална група се оснива у саставу СРБ, код једног послодавца.
Одбор се оснива у саставу СРБ, за територију града или Општине.
Члан 4.
Секција или клуб могу да имају и свој лого који ће у основи морати да садржи лого СРБ.
Синдикална група или Одбор не могу да имају свој лого.
Члан 5.
Секција, клуб, синдикална група или одбор могу да имају своје налоге на друштвеним мрежама,
где имају обавезу да за администратора истих поставе и некога из Извршног Одбора.
Члан 6.
Секција, клуб, синдикална група или одбор могу да имају свој сајт и електронску адресу.
Члан 7.
Председници или повереници секције, клуба, синдикалне групе или одбора дужни су да једном
месечно поднесу извештај о свом раду. Извештај подносе Извршном Одбору.
Члан 8.
Председник Извршног Одбора или лице које он овласти може да врши контролу рада секције,
клуба, синдикалне групе или одбора.
Члан 9.
Сваки члан може да покрене иницијативу за оснивање секције, клуба, синдикалне групе или
одбора. Иницијатива се подноси председнику Извршног Одбора.

Члан 10.
Уколико члан СРБ подноси иницијативу за оснивање секције, клуба, синдикалне групе или одбора
потребно је да има подршку:
Секција – 10 чланова
Клуб – 6 чланова
Синдикална група – 3 члана
Одбор – 6 чланова
Члан 11.
Председник Извршног Одбора може угасити секцију, клуб, синдикалну групу или одбор уколико
се установи да не функционишу.
Председник СРБ
Петар Турчиновић
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