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ПРАВИЛНИК
О РАДУ ФОНДА ЗА СОЛИДАРНУ МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ
ЧЛАНОВИМА САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о раду Фонда за солидарну материјалну помоћ члановима
Савеза самосталних синдиката Београда (у даљем тексту: Правилник)
регулишу се:
- органи Фонда и одлучивање о солидарној материјалној помоћи (у даљем
тексту: Фонд),
- издвајање и располагање средствима,
- услови под којима се додељује помоћ члановима ССС Београда,
- друга питања од значаја за рад Фонда.
Члан 2.

1.
2.
3.
4.
5.

Средства Фонда су новчана.
Средства за Фонд обезбеђују се од:
Месечног издвајања 1,5% од наплаћене синдикалне чланарине која
доспева Савезу самосталних синдиката Београда
Додатног издвајања дела средстава, а на основу Одлуке надлежног
органа Савеза самосталних синдиката Београда
Дотација и спонзорства
Донација
Поклона и легата из земље и иностранства од стране физичких и
правних лица упућених синдикатима и Савезу самосталних синдиката
Београда.

Сва средства се воде као посебна позиција у Плану прихода и расхода
Савеза самосталних синдиката Београда.

Фонд заступа и представља председник Савеза самосталних синдиката
Београда.
Члан 3.
Средства Фонда користе се за одобравања солидарне материјалне помоћи (у
даљем тексту: помоћ) угроженом члану ССС Београда, под условом и на начин
предвиђен овим Правилником. Материјална помоћ се додељује у новцу.
II. ОРГАН ФОНДА И ОДЛУЧИВАЊЕ
Члан 4.
Орган Фонда је Управни одбор Фонда (у даљем тексту: Управни одбор).
Чланове Управног одбора именује Председништво Савеза самосталних
синдиката Београда.
Фонд има секретара Фонда кога одређује председник Савеза самосталних
синдиката Београда.

Члан 5.
Управни одбор има пет чланова од којих су три члана из Самосталних
синдиката Београда а два члана из Повереништава.
Управни одбор бира председника из својих редова.
Мандат чланова Управног одбора траје пет година.
Члан 6.
Председник Управног одбора сазива седнице.
Управни одбор разматра и доноси одлуке већином гласова а заседа најмање
једанпут месечно уз поштовање принципа наменског и рационалног коришћења
средстава Фонда.
Члан 7.
Управни одбор одлучује:
- о додељивању помоћи угроженом члану ССС Београда или његовој
породици,
- о врсти и висини помоћи за сваког угроженог члана ССС Београда
појединачно,
- иницира измене и допуне Правилника.
Управни одбор једанпут годишње подноси Извештај о раду Фонда
Председништву Савеза самосталних синдиката Београда.

III. ИЗДВАЈАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА
Члан 8.

Средства Фонда се могу користити само за доделу помоћи.
Неутрошена средства Фонда преносе се у наредни период за исту
намену.
Члан 8.а
Средства Фонда за доделу материјалних помоћи, по правилу, распоређују се
по градским одборима Синдиката сразмерно њиховом процентуалном учешћу у
укупно уплаћеној чланарини ССС Београда.
Члан 9.
Управни одбор самостално одлучује о додели помоћи корисницима из члана 3.
овог Правилника.
Висину помоћи утврђује Управни одбор у складу са расположивим
финансијским средствима и бројем захтева за помоћ, с тим што помоћ не може
бити мања од 20% нити већа од 70% минималне зараде у Републици Србији у
месецу у коме се одлучује о помоћи.
Члан 10.
Изузетно и у хитним случајевима Одлуку о помоћи и исплату може одобрити
секретар Фонда уз обавезу прибављања накнадне сагласости Управног одбора.
Члан 11.
На основу Одлуке из члана 9. и 10. секретар Фонда издаје решење о исплати
помоћи члану ССС Београда.
За реализацију Одлуке задужена је Служба правних, кадровских, финансијскорачуноводствених и општих послова.
Члан 12.
Захтев за помоћ подноси члан или ужа породица члана или у име члана
Синдикална организација у предузећу или установи.
Захтев за доделу помоћи подноси се припадајућем Повереништву или
Градском одбору самосталног синдиката.
Захтев мора бити образложен.
Уз захтев се подноси мишљење Синдикалне организације у предузећу или
установи којим се потврђују наводи изнети у захтеву члана.
Овлашћено лице Повереништва или Градског одбора самосталног синдиката
обавезује се да у року од три дана од пријема захтева констатује у писаној
форми да Синдикална организације у предузећу или установи из које је
угрожени члан редовно измирује финансијске обавезе према ССС Београда.
Члан 13.
Против Одлуке Управног одбора, приговор се може поднети Председништву
Савеза самосталних синдиката Београда у року од три дана од дана доношења
Одлуке.

Одлука Председништва Савеза самосталних синдиката Београда по приговору
је коначна.

IV. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА СЕ ДОДЕЉУЈЕ ПОМОЋ
Члан 14.
Члан ССС Београда има право на помоћ уколико његова Синдикална
организација извршава своје обавезе у складу са Правилником о расподели
чланарине, материјално – финансијском пословању, имовини и фондовима
Савеза синдиката и Синдиката Србије.
Члан 15.
Члан ССС Београда може остварити право на материјалну помоћ уколико
је угрожен и под условом да је непрекидно 12 месеци члан ССС Београда.
Члан ССС Београда се сматра угроженим у случају:
- тешке материјалне ситуације уже породице (деца и брачни супружник),
- његове дуже болести, лечења и рехабилитације или болести члана уже
породице (операције, тешке хроничне болести, болничко лечење,
набавка лекова, ортопедских помагала и ендо протеза).
Помоћ се може доделити и ужој породици умрлог члана ССС Београда у случају
тешке материјалне ситуације.
Члан 16.
Помоћ члану ССС Београда може се одобрити по правилу један пут током
календарске године.
Члан 17.
Члан ССС Београда који је привремено неоправдано остао без посла има
право на једнократну помоћ у случају:
- да је био непрекидно 12 месеци члан ССС Београда,
- да спор због престанка запослења води Одељење за правне, економске
и опште послове Стручне службе ССС Београда и - да привремени
неоправдани останак без посла траје дуже од 30 дана.

-

Члан 18.
Постојање ових услова доказује се:
писаном потврдом Синдикалне организације предузећа или установе да
је запослени био члан ССС Београда,
писаном потврдом Службе радно-правне заштите, колективних уговора и
социјално-економских питања, којом се потврђује заступање угроженог
члана пред Судом.

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.

Стручне послове везане за примену овог Правилника и потребе Управног
одбора обавља секретар Фонда и Служба радно-правне заштите, колективних
уговора и социјално-економских питања

Члан 20.
Надзорни одбор ССС Београда по потреби врши контролу коришћења
финансијских средстава Фонда и о томе извештава Веће ССС Београда.
Члан 21.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник бр.
59/4 од 30.01. 2014. године.

П р е д с е д н и к,
Бановић Томислав, с.р.

