На основу Члана 8. и Члана 9. Статута КСС, Председништво КСС, на својој седници
одржаној дана 17.04.2013. год. у Београду, усвојило је:

П Р А В И Л А О РАДУ
Женске синдикалне мреже (ЖСМ)
Конфедерације слободних синдиката
Опште одредбе
Члан 1.
Женска синдикална мрежа (у даљем тексту - ЖСМ) КСС је облик организовања жена
– чланица Конфедерације слободних синдиката, које се организују на принципу
добровољности, са циљем афирмације и заштите специфичних професионалних, радних,
социјалних и синдикалних права и интереса запослених жена у секторима које покрива
Конфедерација.
Женска синдикална мрежа своје активности усаглашава и координира са радом,
ставовима и одлукама органа КСС.
Члан 2.
ЖСМ КСС се може формирати у предузећу или установи, односно у оквиру гранског
синдиката.
ЖСМ у оквиру предузећа – установе може се формирати када има најмање 10 чланица
и изабрану председницу и њену заменицу. Ове организације ЖСМ се могу повезивати
регионално и формирати организацију на нивоу региона КСС. Председница ЖСМ региона је
по функцији члан Регионалног повереништва КСС за ту територију.
ЖСМ формиране у оквиру гранских синдиката-чланица се повезују у оквиру Гране
КСС којој припадају и формирају ЖСМ одговарајуће гране. Председница ЖСМ гране је по
функцији члан Гранског повереништва КСС за ту грану.
Члан 3.
ЖСМ КСС делује на основу Статута и програмских докумената КСС и докумената и
одлуке које усвајају органи ЖСМ морају бити у складу са овим актима.
Рад ЖСМ КСС се финансира на основу годишњег Плана активности КСС из
синдикалне чланарине и других извора финансирања (донације, фондови и сл.).
ЖСМ на нивоу предузећа, установа и гранских синдиката се финансира на основу
годишњег Плана активности синдиката којима припадају, из синдикалне чланарине и других
извора финансирања.
ЖСМ на нивоу предузећа, установа и гранских синдиката делују самостално на
одговарајућем нивоу, уз поштовање норми и начела усвојених од стране ЖСМ КСС као
кровне организације.
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Члан 4.
Рад ЖСМ је јаван и она ради на демократским принципима организовања, на којима
делује и Конфедерација у целини.
Жене чланице синдиката, које су истовремено на некој функцији у другим
организацијама које имају исту или сличну област деловања ван синдиката, не могу бити на
највишим функцијама у ЖСМ КСС.
Члан 5.
Седиште ЖСМ КСС је у седишту Конфедерације, у Београду, Радивоја Кораћа бр. 4.
Одлуку о промени седишта организације доноси Председништво КСС.
Члан 6.
ЖСМ КСС у свом раду и јавном наступању користи симболе, печат, штамбиљ, знак и
заставу Конфедерације слободних синдиката.

Циљеви Женске синдикалне мреже
Члан 7.
Поред општих циљева КСС усвојених у Статуту, циљеви ЖСМ су да:
- побољша вештине и подстакне веће ангажовање жена у заступању женских
социјално-економских и синдикалних интереса;
- дефинише активности на спровођењу међународних и националних норми и њиховом
унапређивању у области родне равноправности;
- побољша систем информисања и образовања жена и стварања могућности за њихово
економско оснаживање;
- да развије активности на посебној заштити самохраних мајки;
- ојача постојеће женске мреже и подстакне формирање нових у синдикату, које ће се
бавити свим питањима која се тичу положаја запослених жена у друштву;

Права и обавезе чланица ЖСМ
Члан 8.
Чланство у ЖСМ остварује се потписивањем приступнице синдикату – чланици КСС.
Потписивањем приступнице синдикату, жене-чланице преузимају одређена права и обавезе.
Члан 9.
Чланица ЖСМ има следећа права:
- да покреће иницијативе у својој матичној синдикалној организацији,
- предлаже конкретне акције у грани и региону КСС у писаном облику,
- да се образује за синдикални рад и активности у ЖСМ КСС.
Чланица ЖСМ има следеће обавезе:
- да присуствује састанцима,
- да даје иницијативе у раду и усвојеним активностима,
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-

да спроводи и извршава усвојене одлуке,
као и друге обавезе утврђене Статутом КСС и документима ЖСМ.

Органи Женске синдикалне мреже
Члан 10.
Органи Женске синдикалне мреже КСС су:
1. Председница ЖСМ
2. Извршни одбор ЖСМ
3. Главни одбор ЖСМ

Председница ЖСМ
Члан 11.
Председница ЖСМ КСС и њена заменица се бирају из редова чланова Извршног одбора
ЖСМ, тајним гласањем, на мандат од четири године. Истим поступком се врши и њихов
опозив. Изборна правила су саставни део Правила о раду ЖСМ.
Председница координира рад организације, развија сарадњу ЖСМ са другим
организацијама на националном и међународном нивоу.
Председница је одговорна за рад ЖСМ Председништву КСС.
Заменица председнице замењује председницу у њеном одсуству и преузима сва њена
овлашћења.
Члан 12.
Председница ЖСМ има следећа задужења:
-

-

даје предлог Плана рада ЖСМ за наредну годину, са дефинисаним активностима и
начином њиховог финансирања, Извршном одбору и Председништву КСС, које га
верификује;
подноси годишњи Извештај о раду и финансирању ЖСМ Главном одбору ЖСМ и
Председништву КСС;
сазива и председава седницама Извршног одбора и Скупштине ЖСМ,
организује извршавање усвојених активности ЖСМ и координира њен рад са радом
органа КСС,
представаља организацију у земљи и иностранству,
по функцији је члан Председништва Конфедерације са правом гласа,
обавља и друге послове, које јој Извршни одбор ЖСМ и Председништво КСС дају у
задатак.

Извршни одбор ЖСМ
Члан 13.
Извршни одбор ЖСМ чине Председница, жене - чланице Председништва КСС, по
функцији и по једна изабрана представница из осталих организација ЖСМ из грана и
региона КСС, које немају своје представнице у Председништву КСС.
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Извршни одбор је извршно и оперативно тело ЖСМ и састаје се по потреби, а најмање
једном у три месеца. Пуноважне одлуке се доносе простом већином од присутних чланова,
ако је на седници присутно најмање две трећине чланова ИО.
Члан 14.
Извршни одбор ЖСМ КСС:
-

бира Председницу и заменицу ЖСМ;
утврђује предлог годишњег План рада ЖСМ;
спроводи исти као и све одлуке органа ЖСМ и за свој рад је одговоран Главном
одбору ЖСМ.
Члан 15.

Председница ЖСМ, или њена заменица, дужне су да закажу ванредну седницу Извршног
одбора на захтев Председништва КСС, или најмање 1/3 чланица Извршног одбора ЖСМ.
Захтев за ванредну седницу мора да буде образложен у писаној форми.
Председница је дужна да ванредну седницу сазове у року од десет дана од пријема
захтева.

Главни одбор ЖСМ
Члан 16.
Главни одбор је највиши орган ЖСМ и чине је изабране делегаткиње ЖСМ из грана и
региона КСС.
Број и структуру делегата у Главном одбору ЖСМ утврђује посебном одлуком
Председништво КСС, пропорционално броју жена - чланица синдиката у појединим гранама
и регионима и учешћа синдиката – чланица у финансирању КСС.
Изабране жене - чланице Скупштине Конфедерације су по правилу и чланице Главног
одбора ЖСМ.
Главни одбор ЖСМ:
- усваја Годишњи извештај и План рада, Финансијски извештај и Финансијски план
ЖСМ;
- усваја Пословник о раду органа ЖСМ;
- верификује Председницу, њену заменицу и остале чланице Извршног одбора ЖСМ;
- даје предлоге за измене и допуне Правила о раду ЖСМ.
Члан 17.
Редовна годишња седница Главног одбора ЖСМ се одржава, по правилу, у првом
кварталу текуће године.
Главни одбор ЖСМ сазива Председница или њена заменица, на предлог Извршног
одбора ЖСМ или Председништва КСС.
Пуноважне одлуке се доносе простом већином од присутних чланица, ако је на седници
присутно најмање две трећине чланица Главног одбора.
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Прелазне и завршне одредбе
Члан 18.
Све административне послове за ЖСМ КСС обавља Секретаријат КСС.
На свим седницама органа ЖСМ се воде записници, који се усвајају на наредној седници
одговарајућег органа.
Записници са одлукама организација ЖСМ за гране и регионе КСС достављају се
Секретаријату КСС у писаној форми у року од осам дана од дана усвајања.
Члан 19.
Изузетно од одредби ових Правила о раду, за оснивачку скупштину ЖСМ КСС, избор
органа ЖСМ се врши на основу предлога који даје Председништво КСС.
Изборна правила ће утврдити новоизабрани органи ЖСМ КСС а Председништво КСС
врши њихову верификацију.
За сва питања која нису регулисана овим Правилима о раду, непосредно се примењују
Статут и друга акта КСС.
Члан 20.
Ова Правила о раду ступају на снагу даном доношења.
Измене и допуне ових Правила врше се на исти начин као код њиховог доношења.

у Београду, 17.04.2013. год.
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