Temeljem Statuta SŽH, Središnji odbor SŽH na svojoj 3. sjednici održanoj dana 07.
rujna 2004. godine donosi:

Pravila
o na inu i uvjetima obvezatne provjere povjerenja i suspenzije,
sindikalnih dužnosnika SŽH
lanak 1.
Ovim se Pravilima ure uje na in i tijek obvezatne provjere povjerenja i suspenzije
sindikalnih dužnosnika SŽH.
I Uvjeti i na in obvezatne provjere povjerenja sindikalnih dužnosnika
lanak 2.
Sindikalni dužnosnici podložni su obaveznoj-redovitoj provjeri povjerenja svake
etiri godine (izbori).
lanak 3.
Sindikalni dužnosnici podložni su obaveznoj provjeri povjerenja i u slijede im
uvjetima :
glavni povjerenik i povjerenik sindikalnog podru ja rada
– u slu aju da se iz podružnice, odnosno sindikalnog podru ja rada kojeg
predstavlja ispiše više od 10% lanova. Broj ispisanih lanova provjeravat e
se 4 puta godišnje na osnovu lista sindikalnih lanarina
– u slu aju da 1/3 lanova povjereništva podružnice za glavnog povjerenika
zatraži provjeru povjerenja,
– u slu aju da 1/3 lanova podružnice za glavnog povjerenika, odnosno 1/3
lanova podru ja rada za povjerenika podru ja rada zatraži provjeru
povjerenja
zamjenik predsjednika, glavni tajnik, dopredsjednici,
- u slu aju da predsjednik, odnosno 1/3 lanova SO zatraži provjeru
povjerenja
predsjednik SŽH
- u slu aju da 1/3 lanova SO zatraži provjeru povjerenja
ostali sindikalni dužnosnici
– u slu aju da 1/3 tijela koje ih je izabralo zatraži provjeru povjerenja
– u slu aju kad predsjednik SŽH, odnosno odgovorna osoba za ustrojbeni dio u
kojem su izabrani zatraži provjeru povjerenja
Zahtjevi za provjeru povjerenja svih pobrojanih dužnosnika dostavljaju se pismeno
glavnom tajniku SŽH
lanak 4.
Provjeru povjerenja vrše:
za gl. povjerenika – svi lanovi podružnice
za povjerenika podru ja rada – lanovi odnosnog podru ja rada

za predsjednika, zamjenika predsjednika, glavnog tajnika i dopredsjednika – lanovi
SO SŽH
za ostale dužnosnike - tijela koja su ih izabrala
lanak 5
Povjerenje je iskazano ukoliko glasovanju pristupi najmanje 2/3 tijela koje glasuje
i ukoliko provjeravani dužnosnik dobije natpolovi nu ve inu glasova prisutnih.
Ukoliko dužnosnik ne dobije povjerenje, Predsjednik SŽH, odnosno glavni
povjerenik za dužnosnike u podružnici, suspendira dužnosnika i imenuje v.d dužnosnika
do izbora novog.
lanak 6
Glasovanje o provjeri povjerenja sprovodi izborna komisija koju bira
povjereništvo podružnice odnosno SO SŽH
lanak 7.
U slu aju da dužnosnik kojemu se provjerava povjerenje ili tijelo koje je zatražilo
provjeru ima prigovor na na in provo enja postupka provjere, žalba se dostavlja
Statutarnoj komisiji kao jedinom tijelu koji može davati tuma enje ovih Pravila.
Žalbeni rok iz ovih Pravila iznosi tri dana od dana provjere povjerenja.
Statutarna komisija dužna je donijeti tuma enje u roku od pet radnih dana.
II Suspenzija sindikalnih dužnosnika
lanak 8.
Odluku o suspenziji sindikalnih dužnosnika donosi predsjednik SŽH na temelju
odredbi Statuta SŽH
lanak 9.
Sindikalni dužnosnik, nakon kona ne odluke o suspenziji na temelju odluke SO SŽH,
nema pravo kandidature na niti jednu funkciju u SŽH godinu dana od dana suspenzije.
VI Završne odredbe
lanak 10.
Odredbe ovih Pravila primjenjuju se od dana donošenja.
Predsjednik SŽH
Branko Kreš

