
На основу члана 6. и 37. Статута Јединственог Синдиката Телекома Србије,
Управни одбор ЈСТС на свом заседању 04.7.2019 године, Одлуком бр. 104/3-2 усваја
Правилник Фонда солидарности, који се примењује од дана доношења

П Р А В И Л Н И К
ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Полазећи од начела солидарности, а у циљу очувања и заштите  здравља,
чланова Фонда солидарности (у даљем тексту: Фонд) и чланова њихове уже породице,
коју чине брачни друг и деца, у Јединственом Синдикату Телекома Србије (у даљем
тексту: Синдикат) образује се посебан Фонд солидарности за све запослене, чланове
синдиката.

Поред основне намене, одређене у ставу 1. овог члана, средства Фонда користе
се и одобравају у случајевима:

- рођење деце члана Фонда,
- смрти члана Фонда,
- смрти члана његове уже породице и
- смрти родитеља члана Фонда.

Члан 2.

Члан Синдиката је истовремено и члан Фонда.
Учлањењем у Синдикат, члан прихвата права и обавезе члана Фонда.
Престанком чланства у Синдикату, запосленом престаје и чланство у Фонду

солидарности.

Члан 3.

Полазећи од начела и циљева одређеним чланом 1., овим Правилником се
уређују:

- начин формирања средстава Фонда
- права, услови и критеријуми у коришћењу средстава Фонда
- права и обавезе органа Фонда и
- друга питања од значаја за остваривање права из Фонда.
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НАЧИН ФОРМИРАЊA СРЕДСТАВА ФОНДА

Члан 4.

Средства Фонда образују се на нивоу Синдиката.
Средства Фонда образују се из месечне зараде чланова синдиката у складу са

Статутом.
Средства из претходног става уплаћују се, по правилу, при коначном обрачуну и

исплати примања запослених на текући рачун Синдиката.

ПРАВА, УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА

Члан 5.

Средства Фонда користе се наменски, у складу са циљевима одређеним у члану
1. овог Правилника.

Средства Фонда, користе се за:

1. Плаћање трошкова:

а) болничког лечења и здравствених услуга у одговарајућим здравственим
установама у земљи и иностранству, с тим што ово право могу користити чланови
Фонда и чланови његове уже породице.

Право чланова уже породице, оствариваће се уз доставу одговарајућих потврда, и
то:
 За брачног друга, да живи у истом породичном домаћинству и да нема друга

примања, односно,  да је издржавано лице од стране члана Фонда.
 За пунолетно дете, да станује у породичном домаћинству, да није засновало брачну

заједницу и да нема друга примања, односно, да је издржавано лице од стране
члана Фонда.

 Изузетно, брачни друг и деца члана Фонда, са тежом и дужом болешћу (карцином,
дијализа, дијабетес, ометеност у развоју и сл.) имају право на помоћ по наведеном
основу, без обзира на тражену документацију која се обавезно доставља.

- под одговарајућом здравственом установом, подразумевају се установе које се
финансирају из средстава Републичког Фонда здравствене заштите.

- изузетно, средства се могу користити и за лечење у другим (приватним),
здравственим установама, ако лечење у установама из претходног става није
могуће, што се доказује потврдом одговарајуће здравствене установе.

б) продуженог стационарног лечења у одговарајућим рехабилитационим центрима
одобравају се члановима Фонда и изузетно, теже оболелој деци чланова Фонда, у
случајевима када је лечење предложено у отпусној листи, а захтев поднет у року од
90 дана од завршетка болничког лечења.
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2. Набавку лекова и ортопедских помагала, с тим што ово право могу
користити чланови Фонда и чланови његове уже породице.

Право чланова уже породице,оствариваће се уз доставу одговарајућих потврда, и то:

 За брачног друга, да живи у истом породичном домаћинству и да нема друга
примања, односно,  да је издржавано лице од стране члана Фонда.

 За пунолетно дете, да станује у породичном домаћинству, да није засновало брачну
заједницу и да нема друга примања, односно, да је издржавано лице од стране
члана Фонда.

 Изузетно, право по наведеном основу, у случају дуже и теже болести имају брачни
друг и деца члана Фонда, без обзира на достављену документацију.

3. Смрт члана Фонда, члана уже породице и смрт родитеља члана Фонда.

4. Помоћ члану Фонда, који је на непрекидном боловању:

а) преко 3 месеца, код првог обраћања,
б) преко 9 месеци, код другог обраћања и
ц) за сваких даљих непрекидних 6 месеци боловања.

5. Помоћ хронично оболелим и професионално оболелим код којих је дошло до
смањења радне способности и код којих је утврђена инвалидност I степена.

За стицање овог права одлучује Управни одбор Фонда на основу медицинске
документације са епикризом из које се недвосмислено може утврдити клиничка
слика подносиоца захтева.

Право по овом основу односи се на чланове Фонда.

6. Помоћ члану Фонда за рођење детета

7. Друге случајеве, где се на основу писменог захтева члана Фонда, образложења
синдикалне организације и потребне медицинске документације, може
утврдити потреба и оправданост помоћи, предвиђене чланом 1. Правилника.

Право по овом основу не односи се на  чланове уже породице члана Фонда.

8. Изузетно, Управни одбор Фонда солидарности може одобрити помоћ
члановима Фонда и члановима његове уже породице на основу захтева
члана,  медицинске документације са дијагнозом  и некомплетне
остале документације.
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Члан 6.

Средства Фонда, одобравају се на основу следеће документације:
- писменог захтева запосленог или члана његове уже породице;
- мишљења синдикалне организације;
- фото-копије медицинске документације;
- оригиналног фискалног рачуна;
- оригиналног готовинског рачуна;
- потврде  брачног друга да није запослен и да нема друга примања;
- за пунолетно дете, доказ да живи у породичном домаћинству са чланом

Фонда, да није запослено и да није засновало брачну заједницу;
- фото-копије Извода из матичне књиге умрлих или потврде о смрти, коју

издаје надлежни орган;
- фото-копије Извода из матичне књиге рођених;
- фото-копије Извода из матичне књиге венчаних;
- фото-копије медицинске документације која је предмет фискализације

(Отпусна листа из болнице или Извештај лекара специјалисте);
- фото-копије извештаја лекарске комисије или дознаке и
- друге неопходне документације.

Члан 7.

Захтеви за помоћ, подносе се, уз комплетну документацију, синдикалној
организацији у року од 90 дана, од дана настанка случаја.

Синдикална организација сачињава списак чланова синдиката, који су поднели
захтев, на одговарајућем обрасцу и доставља га Управном одбору Фонда на
одлучивање.

На првој наредној седници чланови Управног одбора Фонда солидарности су
дужни да све те достављене предмете разматрају.

Непотпуни и застарели захтеви, неће се разматрати.

Члан 8.

Сва одобрена средства, уплаћују се на текуће рачуне радника отворене код
Поштанске штедионице или на текуће рачуне синдикалне организације.

Члан 9.

Права на коришћење средстава Фонда, стичу се 90 дана по учлањењу у
организацију синдиката.
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ОРГАНИ ФОНДА

Члан 10.

Органи Фонда, су:
1. Скупштина
2. Управни одбор
3. Надзорни одбор

1. СКУПШТИНА

Члан 11.

Скупштина Фонда је највиши орган Фонда.
Скупштину Фонда чини Скупштина Синдиката.

Између два заседања Скупштине Синдиката, функцију Скупштине Фонда,
врши Управни одбор Јединственог Синдиката Телекома Србије.

Члан 12.

Права и обавезе Скупштине Фонда, су:
- бира и разрешава председника Управног одбора Фонда;
- усваја Правилник Фонда, као и његове измене и допуне;
- усваја правила о избору чланова Управног одбора;
- усваја годишњи извештај о раду Фонда и финансијски извештај и
- одлучује о свим питањима за које јој се обрати Управни одбор Фонда.

2. УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Члан 13.

Управни одбор Фонда солидарности броји 5 чланова, од којих су четири из
синдикалних организација, а један из стручне службе Синдиката.
Седницу Фонда сазива и њоме руководи, председник Управног одбора или друго
лице овлашћено од стране председника.
Седнице Фонда одржавају се једанпут месечно.
Седнице Фонда се могу одржавати и у синдикалним организацијама.
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Члан 14.

Управни одбор ради на основу Правилника и Упутства, којим се ближе регулишу
висина одобрених средстава, приоритети исплата  и други критеријуми који су у вези са
коришћењем средстава Фонда (у даљем тексту: Упутства).
Управни одбор Фонда доноси Упутство.
Управни одбор је самосталан у свом раду.
Управни одбор за свој рад одговара Скупштини Фонда.

Члан 15.

Права и обавезе Управног одбора су да:
- доноси Одлуке о додели средстава Фонда, по захтеву СО;
- извршава одлуке Скупштине;
- предлаже измене и допуне Правилника;
- на основу достављене документације, одређује која је болест дужа и тежа;
- сарађује са Скупштином Фонда, синдикалним организацијама, здравственим

установама, социјалним радницима и другим лицима и установама
неопходним за рад Фонда и

- доставља записнике и Одлуке, са седница Управног одбора председницима
синдикалних организација.

Члан 16.

Одбор пуноправно одлучује, ако је присутно више од две трећине  чланова, а
Одлука је важећа, ако се за њу изјасни већина присутних.

Члан 17.

Пре доношења Одлуке о додели средстава Фонда, Управни одбор је дужан, да
проучи документацију, предвиђену чланом 6. Правилника.

Управни одбор Фонда, је дужан да води рачуна о рационалном и правилном
коришћењу средстава Фонда.

Члан 18.

Највећи износ одобрене помоћи из средстава Фонда, не може прећи висину 5
(пет) приближно просечних месечних нето зарада у Предузећу.

Најмања одобрена помоћ, не може бити мања од 1% приближно просечне
месечне нето зараде у Предузећу.
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3. НАДЗОРНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Члан 19.

Надзорни одбор Синдиката је у исто време и Надзорни одбор Фонда.

Члан 20.

Надзорни одбор Фонда, врши контролу финансијског пословања Фонда, по
потреби, а најмање једанпут годишње и о томе подноси извештај Скупштини Фонда.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник  о образовању
и коришћењу средстава Фонда солидарности,који је Управни одбор Јединственог
Синдиката Телекома Србије донео на седници одржаној 20.1.2008. године.

УПРАВНИ ОДБОР
ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА

ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ
Председник

Здравковић Марина с.р


