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Синдиката запослених у JП „Пошта Србије”, Нови Сад, Одбор Синдиката
запослених у JП „Пошта Србије”, Нови Сад на седници одржаној дана 28.09.2017.
године донео је:

ПРАВИЛНИК
ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ
У СИНДИКАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређује се оснивање и рад Фонда солидарности у синдикалним организацијама Синдиката запослених у
JП „Пошта Србије”, Нови Сад (у даљем тексту Фонд солидарности),
начин обезбеђивања, коришћења и располагања средствима, критеријуми за доделу средстава, органи и начин одлучивања, начин
престанка рада и друга питања од значаја за рад Фонда солидарности.
Члан 2.
Фонд солидарности се оснива ради пружања материјалне помоћи члановима Синдиката. Захтеви за доделу помоћи из Фонда
упућују се синдикалним организацијама преко којих је члан повезан
са Синдикатом.
Члан 3.
Фонд солидарности финансира се:
• Од чланарине,
• Од донације;
• Од поклона;
• Од спонзорства;
• Од других средстава која се наменски определе за ове потребе.
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Члан 4.
Члан Синдиката је члан Фонда солидарности. Учлањењем у
Синдикат, члан прихвата права и обавезе члана Фонда солидарности.
Члан 5.
Фонд солидарности је дужан, да у раду са прибављеним средствима располаже у складу са одредбама овог Правилника. Одлуке о
одобравању средстава органи Фонда солидарности доносе на начин
по поступку утврђеним Правилником.
Члан 6.
Фонд солидарности:
• Решава и одобрава новчану помоћ члановима Синдиката према
критеријумима утврђеним овим Правилником и могућностима
Фонда солидарности.
• О свом раду подноси извештај Одбору синдикалне организације, Надзорном Одбору синдикалне организације и Надзорном Одбору Синдиката.

II ОРГАНИ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ
Члан 7.
• Комисија за доделу новчане помоћи и
• Одбор синдикалне организације су органи Фонда солидарности
који одлучују о раду фонда и додели новчане помоћи.
• Надзорни Одбор Синдиката запослених у JП „Пошта Србије”,
Нови Сад контролише рад Надзорног одбор Фонда солидарности синдикалне организације.

4

ФОНД СОЛИДАРНОСТИ

Члан 8.
Одбор синдикалне организације бира комисију за доделу
новчане помоћи од три члана са мандатом од 5(пет) година и исти се
може поновити. Комисија из свог састава бира Председника комисије.
Комисија одлуке доноси већином гласова. Комисија из става 1. овог
члана одлучује о додели помоћи. Члан комисије не може обављати
другу функцију у Синдикату.
Члан 9.
Комисија за материјалну помоћ као првостепени орган:
1. Разматра захтев за доделу помоћи, и ако је потребно тражи додатне податке,
2. Врши проверу навода из достављене документације члана Синдиката, ако је потребно тражи мишљење синдикалне организације,
3. Доноси одлуку о помоћи и износу те помоћи.
Члан 10.
О приговорима на одлуку комисије из Члана. 8 одлучује Одбор
синдикалне организације.
Члан 11.
Одбор синдикалне организације, на почетку пословне године
доноси оквиран програм рада и пословања Фонда солидарности и
активности које треба предузимати за успешан рад Фонда.
Надзор над законитошћу рада и расподеле средстава Фонда солидарности врши Надзорни Одбор синдикалне организације и Надзорни Одбор Синдиката.
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Члан 12.
Надзорни Одбор синдикалне организације има три члана које
бира Одбор синдикалне организације на период од пет година и исти
се може поновити.
Надзорни одбор синдикалне организације врши контролу над
коришћењем целокупне имовине и финансијских средстава синдикалне организације, као и контролу Фонда Солидарноти.
Надзорни Одбор синдикалне организације подноси извештај о
раду и за свој рад одговара Одбору синдикалне организације и Надзорном Одбору Синдиката.

III НАЧИН СТИЦАЊА И ПРАВО КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА
Члан 13.
Основни извор финансирања Фонда солидарности је чланарина.
Право на помоћ, у смислу одредаба овог Правилника има сваки
члан Фонда који је непрекидно члан Синдиката пет месеци.
Члан 14.
Поред средстава из Члана 13. овог Правилника, Фонд
солидарности може прибављати и средства путем орочавања,
пријема поклона, спонзорства и на друге начине у складу са важећим
прописима.
Члан 15.
Право на коришћење средстава Фонда солидарности и доделу
новчане помоћи имају сви чланови синдикалне организације који
се нађу у тешкој материјалној ситуацији, а испуњавају услове Фонда
солидарности и да су наступиле следеће околности:
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• Неопходна помоћ члану Синдиката или члану његове породице
који се нашао због болести или друге тешке животне ситуације.
• Плаћање већих трошкова лечења које сам члан не може да
исфинансира.
• И у другим сличним ситуацијама када је неопходна помоћ.
Члан 16.
Висину доделе новчане помоћи, комисија утврђује зависно од
услова утврђеним Чланом 15. овог Правилника.
• Плаћање трошкова лечења за члана Фонда = 10. 000 РСД
• Чланова уже породице (брачни друг и деца) = 5. 000 РСД
Потребна документа:
- Захтев члана фонда,
- Фотокопија медицинске документације и
- Готовински рачун који прати фискални исечак .

Члан 17.
• Бесповратна новчана помоћ за склапање брака

= 10. 000 РСД

• Бесповратна новчана помоћ за рођење детета

= 10. 000 РСД

• Бесповратна новчана помоћ за вантелесну оплодњу = 10.000
РСД
Потребна документа:
- Захтев члана фонда,
- Извод из матичне књиге венчаних ;
- Извод из матичне књиге рођених и
- Медицинска документација.
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Члан 18.
• Смрт члана Фонда		

= 15. 000 РСД

• Смрт члана уже породице

= 10. 000 РСД

• Смрт родитеља члана Фонда = 10. 000 РСД
Потребна документа:
- Захтев члана породице члана или захтев члана Фонда и
- Извод из матичне књиге умрлих.
Члан 19.
Бесповратна помоћ члану Фонда за ублажавање последица од
елементарних непогода или ванредних догађаја = 10. 000 РСД
Члан 20.
Бесповратна помоћ члану Фонда који је на непрекидном
боловању 90 дана једном у току календарске године = 10. 000 РСД.
Потребна документа:
- Захтев члана Фонда
- Фотокопија дознаке или последњи извештај лекарске комисије.
Члан 21.
Рачуни којима се доказују трошкови не могу бити старији од 90
дана.
Члан 22.
Члану Синдиката на годишњем нивоу за плаћање трошкова
лечења, здравствених услуга могу се одобрити средства у висини до
= 15. 000 РСД
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Члан 23.
Рок за чување документације о материјално-финансијском
пословању Фонда је 36 месеци.
Члан 24.
Фонд солидарности користи печат синдикалне организације.
Члан 25.
Фонд солидарности формира се као орган на неодређено
време и само оснивач може донети Одлуку о престанку његовог рада.
Члан 26.
Правилник Фонда солидарности ступа на снагу даном усвајања
од 28.09.2017. на X седници Одбора Синдиката запослених у JП„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

