
 

 

 

 

 

 

СИНДИКАТ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ СРБИЈЕ 

Синдикална организација „ЦЕНТАР“ - Крагујевац 

  
       Скупштина Синдикалне  организације „Центар” Крагујевац,  на  свом  састанку  
одржаном  дана 17.03.2022. године донела  је  следећа:   
 

 
П Р А В И Л А 

О  УДРУЖИВАЊУ,  КОРИШЋЕЊУ  И  НАЧИНУ 
РАСПОДЕЛЕ  СРЕДСТАВА  ФОНДА  СОЛИДАРНОСТИ ОГРАНАКА У 

ДП „ЦЕНТАР“ КРАГУЈЕВАЦ 
 
 

Члан  1. 
 

 Овим Правилима  регулише  се: 
 

1. Процентуално  учешће  средстава  Фонда  солидарности  у  нето  заради  
запосленог, 

2. Састав  и  овлашћења  комисије  за  расподелу  средстава  Фонда  
солидарности, 

3. Критеријуми  за  расподелу  средстава  Фонда  солидарности, 
4. Садржина  захтева и одлуке  о  додели  средстава  Фонда  солидарности, 
5. Прелазне  и  завршне  одредбе.   

 
Члан  2. 

 
 Утврђује  се  процентуално  учешће  средстава  Фонда  солидарности  у  
нето заради запосленог у износу од 1 % месечно. 
          Средства из става 1. овог члана уплаћују се на наменски рачун Синдикалних 
организација  Огранака (у даљем тексту СО Огранака) и могу се користити 
искључиво на основу одлука комисија Фонда солидарности  СО Огранака. 

 Фондови солидарности немају статус правног лица, немају ни свој печат, 
већ послују у оквиру посебних рачуна СО Огранака, а за оверу докумената користе 
печат СО Огранака. 

Повраћај средстава Фонда (чланарине), по било ком основу је искључен. 
            
 

Члан  3. 
 

 За  расподелу  средстава из Фонда  солидарности  овлашћена  је  комисија  
чији  састав  чини  пет  или више чланова, а највише онолико колико СО Огранка 
има изборних јединица.  Одбор СО  Огранка именује  и  разрешава  чланове  
комисије и председника Фонда доношењем одлука, а предлоге за именовање и 
разрешење могу давати чланови Комисије Фонда солидарности или Изборне 
јединице. 
 Чланови  комисије  именују  се  искључиво  из  редова  чланова  Фонда  
солидарности,  односно  чланова  СО Огранка. 
 



 Мандат  члановима комисије траје 5 године, са могућношћу поновног избора. 
           Мандат члану комисије може престати и пре истека времена на који је 
изабран, и то: 

- писменом оставком, 
- разрешењем, 
- престанком својства члана Синдиката радника Електродистрибуције Србије,  
- престанком радног односа. 

 
          Председник СО огранка је по функцији члан комисије, али не може бити њен 
председник. 
 

 
Члан  4. 

 
 Комисија  за  расподелу  средстава  Фонда  солидарности  све  своје  одлуке  
доноси  већином  гласова. 
 
 

Члан  5. 
 

 Чланови  Фонда  солидарности  могу  бити  само  чланови  синдиката,  као  и  
они  који  то  нису  не  својом  вољом,  већ  због  тога  што  по  Статуту  синдиката  
то  не  могу  бити  (руководство), под условом да уплаћују чланарину Фонду 
солидарности. 
 Члан  Фонда  солидарности  постаје  се  потписивањем  приступнице. 
 
 

Члан  6. 
 

           Комисија се састаје најмање једанпут месечно а по потреби  и чешће.  
 Комисија  је  обавезна  да  најмање  једанпут  у  шест  месеци,  па  и  чешће  
по  захтеву  Одбора,  подноси  извештај  о  раду  на  увид  Одбору СО Огранка.  
 
 

Члан  7. 
 

 Утврђују  се  критеријуми  за  расподелу  средстава  из  Фонда  
солидарности: 
 

1.   За  куповину  лекова за члана фонда или члана његове уже породице, уз             
обавезну пратећу документацију, по поднетом захтеву који је изнад 
10.000,00 динара, може да се додели износ до 50.000,00 динара умањен за 
10.000,00 динара. У случају потребе за већим износом, комисија Фонда 
солидарности СО Огранка се обраћа Фонду солидарности СО „ Центар“. 

 
 

2. За трошкове операција, болничког лечења, прегледа и снимања (због 
потребе лечења) и сл..., за члана Фонда или члана његове уже породице, 
уз обавезну пратећу документацију, може да се додели износ до 50.000,00 
динара умањен за 10.000,00 динара. У случају потребе за већим износом, 
комисија Фонда солидарности СО Огранка се обраћа Фонду солидарности 
СО „Центар“.  

 
3. За случај смрти родитеља члана Фонда, као помоћ се додељује 90.000,00 

динара а за случај смрти члана уже породице запосленог 135.000,00 
динара. 

 



 
4. За рођење детета члана Фонда, као помоћ за опремање детета се 

додељује 90.000,00 динара. 
 
 

5. У осталим случајевима, на предлог комисије огранка, а за које чланови 
Одбора СО Огранка, уз сагледавање финансијских могућности, утврде 
оправданост. 

 
 

6. Средства која се одобравају по основу ставова 1,2 и 5 члана 7, могу се 
члану Фонда доделити и у виду позајмице, на основу одлуке Комисије 
Фонда СО Огранка. Највећи номинални износ који се може одобрити је  
90.000,00 динара, а одобрава се на највише 12 месечних рата.“ 

 
          Под  ужом  породицом члана Фонда  подразумевају  се:  брачни  друг, 
издржавана  деца и усвојеник  до 26 година старости који су на редовном 
школовању или се налазе на чекању код националне службе запошљавања и живе 
у заједничком домаћинству са чланом Фонда а немају формирану своју ужу 
породицу. Под широм породицом се подразумевају родитељи или усвојиоци. 
         Висину средстава, из Фонда солидарности, за расподелу предлаже комисија 
Фонда на основу просека нето зараде у ЕД Србије д.о.о. у последњих шест месеци, 
а  одобрава Извршни одбор СО „Центар“. 

 
 

Члан  8. 
 

Захтев члана Фонда за коришћење средстава мора бити у писаном облику и 
мора садржати одговарајућу документацију: 

 
1. Захтев за помоћ, 
2. Здравствени налаз, упут или препоруку, не старији од 30 дана, 
3. Оригиналан примерак предрачуна установе која пружа услуге, 
4. Фотокопију здравствене књижице, 
5. Фотокопију личне карте, 
6. Извод из матичне књиге рођених, за новорођену децу, 
7. Извод из матичне књиге умрлих, за смртни случај, 
8. Осталу документацију која оправдава захтев. 

 
  Уколико достављена документација није комплетна, комисија  Фонда није у  

обавези да је разматра.  
 

 Одлука  о  додели средстава  из  Фонда  мора  да  садржи: 
 

− Заводни  број  одлуке, 

− Датум  доношења  одлуке, 

− Правни  основ  за  доношење  одлуке, 

− Садржај  одлуке  у  коме  је  наведен  износ  средстава  који  се  додељује, 

− Образложење  одлуке (одлуком је могуће у целости усвојити захтев, усвојити 
га делимично или га одбити, а у случају делимичног  усвајања или одбијања 
таква одлука мора се писмено образложити подносиоцу захтева),  

− Потписе чланова комисије. 
 

 
 
 



Члан  9. 
 

 Запослени учлањењем у Синдикат радника Електродистрибуције Србије 
може да  постане члан Фонда солидарности СО Огранка, а након 6 месеци од 
учлањења може поднети захтев за доделу средстава Фонда солидарности ( изузев 
у случају смрти родитеља , члана уже породице или у случају рођења детета ). 
 Члан  Фонда  обавезан  је  да,  након  коришћења  средстава  Фонда,  плаћа  
чланарину  Фонда  још  најмање  две  године. 
 
 

Члан  10. 
 

 Председник комисије за расподелу средстава Фонда солидарности СО 
Огранка има овлашћења да у случајевима предвиђеним чланом 7. ставовима 3 и 4. 
ових Правила, самостално донесе одлуку о додели средстава Фонда, уз обавезу 
накнадног обавештавања осталих чланова комисије. 
 

 
Члан  11. 

 
          Члан  Фонда  солидарности  може  само  једанпут  у  шест  месеци  да  
поднесе  захтев  за  доделу  средстава  Фонда  солидарности,  и  то  само  по  
једном  основу  из  члана  7.  ових Правила,  изузев  ако  је  реч  о тешким 
болестима и  смртним  случајевима. 
 
 

Члан  12. 
 

         Уколико  члан  Фонда  има  право  на  рефундирање  трошкова , због  којих  је  
добио  помоћ, од РФЗО (републички фонд здравственог осигурања),  дужан  је  да  
износ  рефундираних  трошкова  уплати  на  рачун  Фонда у року од 5 дана. 

 
 

Члан  13. 
 

         Иницијативу  за  измене и  допуне ових  Правила  могу  покренути:  комисија  
за расподелу средстава фонда СО Огранка или  Одбор СО Огранка ,  а  усваја  их  
Скупштина СО „Центар“. 

 
 

Члан 14. 
 

 Ова  Правила  ступају  на  снагу  даном  доношења  (усвајања)  од  стране  
Скупштине СО „ Центар“. 
           Ступањем на снагу ових Правила престаје важност свих Правила о 
коришћењу средстава из Фондова солидарности у СО  Огранака, која су, до 
доношења ових Правила, била на снази. 
 
 
                                                                                            
 

                                                                                         Председник СО „ Центар“, 
 

                                                                                           _______________________ 
                                                                                     Јовановић Милосав 


