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ПРАВИЛНИК
О МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет правилника
Члан 1.
Овим правилником уређује се материјално финансијско пословање
Јединственог Синдиката Телекома Србије.
Правилником о материјално финансијском пословању се регулишу:
- организација и начин вођења материјално- финансијског
пословања;
-одговорна лица у систему материјално- финансијског пословања;
- врсту књиговодствених исправа које ЈСТС користи у пословању и
које представљају основ за евидентирање пословних догађа и
потрошњу буџетских средстава;
- поступке припреме, обраде, евидентирања и контроле
књиговодствених исправа;
-токове књиговодствених исправа и рокове за њихово достављање на
даљу обраду, односно књиговодствено евидентирање;
- вођење и приступ пословним књигама и евиденцијама
- извештавање
- начин архивирања и рок чувања књиговодствених исправа
- општа начела материјално-финансијског пословања;
- имовина Синдиката;
- израда полугодишњег и годишњег рачуна;
- попис имовине и обавеза;
- обрачун амортизације и ревалоризације;
- благајничко пословање;
- приходи Синдиката;
- расходи Синдиката;
- формирање и коришћење фондова;
- доношење финансијског плана;
- утврђивање одговорности;
- надзор над материјално-финансијском пословањем.

II МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
- ОПШТА НАЧЕЛА –
Члан 2.
Материјално-финансијско пословање Јединственог Синдиката Телекома
Србије и синдикалних организација организује се и води по одредбама
Закона о рачуноводству, прописа донетих на основу Закона, одредаба
Статута Јединственог Синдиката Телекома Србије и овог Правилника.
Ради продубљивања одговорности у раду и трошењу средстава за
реализацију планских активности у Синдикату, овим Правилником се
утврђују принципи пословања.
Општи принципи (начела) о финансијском пословању у Синдикату су:
принцип самосталности;
принцип законитости;
принцип економичности;
принцип рационалности;
принцип одговорности;
принцип стручности;
принцип јавности.
Принципи наведени у ставу 3. овог члана се међусобно прожимају и
допуњују и представљају стандарде модерног синдикалног организoвања.
Члан 3.
Финансијско пословање обухвата:
- вођење пословних књига и њихово чување у роковима прописаним
Законом;
- израду полугодишњег и годишњег рачуна;
- благајничко и књиговодствено пословање;
- обрачун и расподелу чланарине и других прихода;
- обрачун амортизације и ревалоризације;
- израду периодичних извештаја и анализа;
- израду предлога финансијског плана;
- друге послове који се односе на финансијско пословање.
Члан 4.
Материјално пословање обухвата:
- пословање и руковање основним средствима, непокретном имовином и
средствима заједничке потрошње;
- пословање и руковање инвентарним и потрошним материјалом;
- руковање туђим основним средствима која се налазе на употреби у
Синдикату;
- вођење евиденције о материјалном пословању;
- остале послове из делокруга материјалног пословања.

Члан 5.
Материјално-финансијско пословање Синдиката врше овлашћена лица и
ангажовани радници стручне службе.
III ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН ВОЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ
ПОСЛОВАЊА
Надлежност рачуновође-књиговође
Члан 6.
У складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у ЈСТС (у даљем тексту: Синдикат) послове у вези са
финансијско-материјалним пословањем ЈСТС обавља рачуновођакњиговођа.
У области извршења буџета, рачуновођа-књиговођа обавља следеће
послове:
- координира припрему предлога финансијског плана;
- припрема и прати месечни план употребе буџетских средстава;
- обавља послове у области извршавања г буџета;
- издаје рачуне и води књигу издатих рачуна;
- прати наплату потраживања са посебним освртом на чланарину;
- евидентира улазне рачуне и води књигу улазних рачуна;
- води благајну и благајничко пословање;
- обрачунава накнаде по основу налога за службена путовања и друге
накнаде трошкова, односно лична примања, као и накнаде по уговорима;
- припрема финансијске елементе за уговоре;
- прати, предлаже и, након одобрења, спроводи преусмеравање средстава
између појединих планских позиција буџетских ставки и предлаже
отварање нових ставки (конта);
- управља инструментима финансијског обезбеђења и води евиденцију
финансијских обезбеђења;
- припрема одговарајуће књиговодствене исправе за рачуноводствено
евидентирање пословних догађаја и трансакција;
- контира и књижи пословне промене на основу веродостојне
књиговодствене документације;
- архивира пословне исправе;
- координира и учествује у спровођењу годишњег пописа средстава и
обавеза према изворима средстава;
- израђује периодичне и годишње финансијске извештаје.
IV ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА, ВРСТЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
ИСПРАВА, ПОСТУПЦИ ОБРАДЕ И ТОК КРЕТАЊА
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Извршење буџета
Члан 7.
Буџет ЈСТС извршава се подношењем рачуноводствених исправа које

дефинишу пословне догађаје. Рачуноводствене исправе су јавне исправе које
представљају писмени доказ о насталој пословној промени и догађају, и које
пословне догађаје исказују веродостојно.
Уговор
Члан 8.
По налогу секретара, нацрт уговора припрема одговорно лице у
секретарјату синдиката која је задужено за спровођење набавке.
У припреми коначног текста уговора учествује и председник ЈСТС.

Припрема уговора
Члан 9.
Наручилац посла (добра, робе или услуге) је одговорно запослено
лице у Секретарјату задужено за припрему уговора, које сачињава уговор у
најмање шест примерка, по три примерка за сваку уговорну страну, и
прибавља попуњен образац – пропратницу уз уговор са потписима:
Уговор који није у складу са финансијско-рачуноводственим
прописима или није у складу са финансијским планом враћа се одговорном
лицу за припрему уговора да га адекватно исправи.
Уз уговоре којима је предвиђено плаћање унапред (аванс), прилажу се
инструменти финансијског обезбеђења.
У случајевима када су за обезбеђење уговора прибављене гаранције,
хипотеке или јемства треба их евидентирати у ванбилансним евиденцијама,
чувати и припремати за извршење у случају непридржавања уговора.
Додатак уз уговор (анекс) закључује се по истом поступку као и уговор.
Достављање уговора другој уговорној страни
Члан 10.
Уговори потписани од стране ЈСТС достављају се на потпис другој
уговорној страни.
Након пријема потписаних уговора од друге уговорне стране, три примерка
уговора достављају се другој уговорној страни, а три примерка остају у
ЈСТС-у, и то: један примерак у архиви ЈСТС заједно са оригиналима налога
за израду уговора и пропратнице; по један један примерак у председнику и
секретару ЈСТС
Исплата
Члан 11.
Исплате на основу уговора о делу, ауторских уговора и остале исплате
врше се једном месечно, односно у складу са одредбама уговора, ако је
уговором другачије регулисана исплата, на основу писменог предлога
одговорног лица и приложене изјаве или одговарајуће друге документације
којом се потврђује да је посао обављен у складу с уговором. Сва потребна
документација за обрачун доставља рачуновођи -књиговођии, најмање седам

радних дана пре предвиђеног дана исплате.
Наруџбенице
Члан 12.
Наруџбеница је исправа којом се наручују роба или услуга мање вредности.
Наруџбеница је јединствен образац који се саставља у секретарјату у три
примерка, а потписује га налогодавац. Један примерак се доставља
испоручиоцу, други остаје у евиденцији организационе јединице која га
издаје, а трећи се приликом пријема рачуна за испоручену робу или
обављену услугу прилаже уз рачун и доставља рачуновођи -књиговођи.
Наруџбеница садржи: редни број издате наруџбенице, име и адресу извођача
радова, односно испоручиоца робе и услуга, датум издавања, вредност
набавке (бар оквирна), садржај набавке, рок плаћања, порески и матични
број, број трансакционог рачуна.

Рачуни
Члан 13.
Коначна реализација уговора врши се плаћањем рачуна након
обављене испоруке робе, односно обављене услуге уз писани траг да је посао
обављен квалитетно (оверен од стране надзорног органа) и у року
предвиђеном уговором.
Сви примљени рачуни, обрачунске ситуације, активе, обрачуни камата
за неблаговремена плаћања обавеза и друго (у даљем тексту: рачуни) заводе
се у евиденцију примљених рачуна у секретарјату ЈСТС. Књига примљених
рачуна води се по датуму пријема рачуна и по редном броју.
Рачуни треба да имају штамбиљ ЈСТС из којег се види датум пријема и
редни број. Рачуни који стижу у ЈСТС морају да се заведу у књигу
примљених рачуна. Рачуни се након уписивања у књигу примљених рачуна
шаљу рачуновођи књиговођи, који води помоћну књигу улазних рачуна, са
свим елементима у складу са законом.
Усклађеност са наруџбеницом
Члан 14.
Одговорно лице прегледа рачун и утврђује усклађеност рачуна по
садржају и вредности са наруџбеницом. Усклађеност оверава својим
потписом на рачуну и наводи следеће податке:
- ставку скупштинског буџета;
- економску класификацију;
- број уговора, односно наруџбенице;
- датум плаћања;
- трошковно место платиоца ( шифра организационе јединице Службе);
- трошковно место примаоца (ако је то договорено);
- аналитику корисника скупштинског буџета (ако је то договорено);
- ознаку пројекта – шифру инвестиције (ако постоји);

- датум потписивања;
- податке о врсти и обиму пословног догађаја;
- по потреби друге податке.
Одговорно лице треба уз рачун да приложи потпуну документацију с
обзиром на врсту испорученог материјала, односно обављене услуге
(наруџбеницу, доставницу, пријемницу, извештај о обављеним сервисним
услугама, радне налоге, извештај о преузимању основних средстава,
инвентара и друге робе, захтев за повећање вредности већ постојећег
основног средства), коју истог или наредног дана од дана пријема рачуна
доставља рачуновођи-књиговођи
Ако одговорно утврди неусклађеност рачуна са наруџбеницом,
дописом о неприхватању у року од три дана од евидентираног дана пријема
рачуна у секретарјату синдиката неприхвата рачун а копију дописа о
неприхватању доставља рачуновођи-књиговођи, којеи у рачунарском
програму евидентира одбијање.
Рачуне уз које није приложена потпуна документација, рачуновођакњиговођа враћа на допуну, односно исправку.

Формална исправност
Члан 15.
Одговорно лице контролише формалну исправност рачуна, проверава
усклађеност рачуна са закљученим уговором и финансијскорачуноводственим прописима, што потписом и датумом потврђује на рачуну.
На тој основи припрема се налог за плаћање, који потписује лице овлашћено
за плаћања.
Рачуновођа-књиговођи прати проток документације и, по потреби,
писмено упозорава на рокове плаћања.
Обрачун камата
Члан 16.
Контролу обрачуна камата за неблаговремена плаћања (затезне камате)
обавља рачуновођа-књиговођа, упоређујући датум доспевања рачуна са
датумом плаћања.
У случају да поверилац приликом договарања не одустане од обрачуна,
рачуновођа-књиговођа припрема налог за плаћање по поступку који важи за
плаћање рачуна робе и услуга. Ако обрачун камата није оправдан, одговорно
лице писмено обавештава повериоца .
Све евентуалне обрачуне камате на терет ЈСТС одобрава УОЈСТС на
основу претходног писменог образложења рачуновође-књиговође.
Инвестициона улагања
Члан 17.
Приликом преузимања инвестиционих улагања попуњава се образац
извештаја о преузимању, на основу којег се евидентира промена вредности
инвестиција у помоћној књизи основних средстава.

Налози за службена путовања
Члан 18.
Решење о упућивању на службени пут у иностранство потписује
председник или секретар.
Путне налоге за Републику Србију потписује председник или секретар.
Оправданост издавања налога за службено путовање у Републици Србији за
активисте ЈСТС оверава, на обрасцу путног налога председник или секретар
уз подношење одговарајућих докумената.
Путни налог (или документ у прилогу путног налога) треба да садржи
следеће податке:
- име и презиме;
- сврху путовања;
- предвиђени датум и време поласка на службени пут;
- врсту превоза;
- место почетка путовања;
- предвиђени датум и време повратка са службеног пута;
- оквирну цену ноћења и других евентуалних трошкова (превоз, улазнице и
сл.);
- евентуални трошкови које покрива домаћин или коорганизатор службеног
путовања;
- предвиђени број обезбеђених оброка (специфицирано према врсти
обезбеђених оброка);
- име и презиме корисника службене платне картице (у случају резервације
или плаћања хотела картицом).
Оправданост издавања налога за службено путовање за запослене у
секретарјату ЈСТС оверава на обрасцу путног налога непосредни
руководилац, уз подношење одговарајућих докумената (сагласност
председник или секретар, позивно писмо, предлог за упућивање на стручно
образовање итд).
Образац путног налога
Члан 19.
Образац путног налога попуњава се у два примерка и подноси на
потписивање овлашћеном лицу из. Један примерак потписаног налога
доставља се кориснику, а други примерак се архивира.

Аконтација за службено путовање
Члан 20.
У случају оправданости исплате аконтације трошкова путовања
потписани налог за службено путовање и белешка достављају се рачуновођи
књиговођи, најмање три радна дана пре путовања.
Повраћај трошкова за службена путовања, где је валута исплате у
динарима, исплаћује се дознаком на рачун корисника или у готовини на
благајни секретарјата.

Аконтација се не исплаћује ако корисник из неоправданих разлога није
поднео обрачун претходних службених путовања у прописаном року или ако
није измирио обавезе са претходних службених путовања.
Припрема података за обрачун трошкова
Члан 21.
После завршеног путовања, корисник који је био на путовању
припрема податке за обрачун трошкова, при чему потписом гарантује
исправност података.
За све трошкове путовања, осим дневница и километраже, треба да
буду приложени оригинални рачуни, односно други одговарајући докази о
насталим трошковима.
Податке за обрачун трошкова службеног путовања корисник подноси
заједно са потребним доказима рачуновођи књиговођи, најкасније у року од
пет радних дана од дана повратка са службеног путовања.
У случају да се утврде грешке у поднетим подацима за обрачун путног
налога за службено путовање (погрешан обрачун дневница и других
трошкова и сл.), одговорно лице исправља путни налог и доставља га
кориснику на оверу.
Корисник је дужан да исправљени путни налог овери потписом и
врати истог или наредног дана.
У случају да се корисник не слаже са исправком путног налога,
доставља своје образложење, као прилог уз путни налог.
Рачуновођа- књиговођа врши обрачун путног налога за службено
путовање, оверава га потписом, припрема налог за плаћање и доставља га на
потписивање надлежном потписнику.
Ако је примљена аконтација виша од обрачунатих трошкова путовања,
корисник мора у року од три радна дана да врати разлику у секретарјат ЈСТС
У случајевима када корисник сам не преузима девизна средства по
основу службеног путовања у иностранство, за њихово преузимање може
писмено да овласти друго лице, уз његову сагласност. Овлашћено лице
приликом преузимања девизних средстава подноси овлашћење и важећи
лични документ.
Плаћање службеном платном картицом
Члан 22.
Службеним платним картицама ЈСТС на службеном путовању плаћају
се трошкови у вези са службеним путовањем, као и трошкови текућих
обавеза које уређује овлашћена лица за плаћања
Плате
Члан 23.
Секретарјат ЈСТС израђује појединачна акта за запослене у ЈСТС-у
- решења о коефицијенту којим се одређује платна група у којој се налази
радно место, број платног разреда и висина коефицијента са додатком за
време проведено у радном односу(минули рад у складу са Законом)
- уговор о раду којим се одређује коефицијент за радно место према платној
групи у којој се радно место налази са додатком за време проведено у
радном односу;

- решења о праву на додатак на плату, на накнаду плате у пуном износу, на
накнаду трошкова и других примања које одређује председник или секретар
у складу са правилником и законом.
Временски план обраде плата од стране рачуновође- књиговође подељен је
на:
- унос података на основу достављених месечних извештаја о присуству на
раду запослених од стране евидентичара у секретарјату
- финансијску контролу средстава;
- контролу исправности распоређивања плата из донетих појединачних
аката од стране председника или секретара, (решења и уговори о раду) на
предвиђени извор исплате (средства за плате, остало);
- припрему налога и њихово оверавање;
- књижење налога;
- припрему захтева за исплату.
За потребе запослених у ЈСТС, рачуновођа- књиговођа припрема потврде о
платама и другим примањима (за породиљско и родитељско одсуствовање,
за Завод за запошљавање, за Завод за пензијско осигурање, итд...), попуњава
захтеве за кредите и припрема податке о платама и другим личним
примањима запослених као и обуставе по административним забранама или
извршним судским пресудама.
Дознака
Члан 24.
Плате и све надокнаде трошкова запосленима у ЈСТС исплаћују се дознаком
на њихов лични рачун или у готовини на благајни секретарјата.
Исплата зарада и накнада врши се једном месечно, и то 15-ог у месецу, за
претходни месец.
VI ВОЂЕЊЕ, ПРИСТУП ПОСЛОВНИМ КЊИГАМА И
ЕВИДЕНЦИЈАМА, ИЗВЕШТАВАЊЕ, АРХИВИРАЊЕ И РОК
ЧУВАЊА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИСПРАВА
Помоћне књиге
Члан 25.
Рачуновођа- књиговођа води следеће помоћне књиге:
- помоћна књига сталне имовине;
- помоћна књига о историјама промена;
- помоћна евиденција о квотама извршења буџета- финансијски план;
- помоћна књига залиха;
- помоћна књига добављача;
- помоћна књига плата;
- помоћна књига благајне;
- помоћна евиденција извршених исплата;
- помоћна евиденција остварених прихода;
- остале помоћне књиге и евиденције.
У секретарјату ЈСТС чувају се сви закључени уговори.

Евиденције
Члан 26.
Евиденције које се воде у секретарјату су:
- књига примљених рачуна;
- књига примљене поште
- књига отпремљене поште
- књига издатих налога за службена путовања у земљи и у иностранству.
Приступ пословним књигама и евиденцијама
Члан 27.
Приступ пословним књигама и евиденцијама имају:председник,
секретар, председник скупштине потпредседници, Надзорни одбор, и
запослени у секретарјату који раде са пословним књигама и евиденцијом.
Извештавање
Члан 28.
На крају сваког месеца, рачуновођа књиговођа припрема извештај о
коришћењу и располагању средствима ЈСТС и доставља га председнику и
секретару.
На крају сваког квартала, рачуновођа књиговођа припрема извештај о
коришћењу и располагању средствима ЈСТС и доставља га председнику и
секретару у форми периодичног извештаја који ће бити презентиран УО
ЈСТС.
Архивирање и рок чувања књиговодствених исправа
Члан 29.
Оригинали књиговодствених исправа архивирају се у архиви
секретарјата док се уговорне обавезе не реализују.
После тог периода, исправе се тајно архивирају у ЈСТС-у и чувају се
у складу са законом и другим општим актом.
VII ИМОВИНА СИНДИКАТА
Члан 30.
Располагање и коришћење средстава Синдиката темељи се на принципу
неотуђивости имовине.
Имовину Синдиката чине сва покретна и непокретна имовина, новчана
средства, хартије од вредности и имовинска права, која се воде при
Синдикату.
Јединствени Синдикат Телекома Србије стиче имовину, њоме располаже и
управља.
Одлуку о преносу или продаји имовине доноси Скупштина Јединственог
Синдиката Телекома Србије.

У случају престанка рада Синдиката односно синдикалних организација,
имовину преузима организација или орган Синдиката који наставља рад, или
je непосредно, правни следбеник.

VIII НАЧИН ВОЂЕЊА И ЧУВАЊА ПОСЛОВНИХ КЊИГА
Члан 31.
Пословне књиге се воде по систему двојног књиговодства, у складу са
Законом о рачуноводству, прописа донетих на основу Закона и одредбама
овог Правилника и Правилника контног оквира за друга правна лица.
Члан 32.
Пословне књиге и друге евиденције о стању и кретању имовине, капитала и
обавеза, прихода, расхода и резултата пословања Синдиката, органа
Синдиката и синдикалних организација су једнобразне.
Пословне књиге чине: дневник, главна књига и друге помоћне књиге и воде
се за сваку пословну годину.
Члан 33.
У пословне књиге се уносе пословне промене само на основу уредних и
веродостојних књиговодствених исправа.
Под књиговодственом исправом се сматра документ на основу кога се у
пословним књигама врши и књижење насталих пословних промена.
Члан 34.
Пословне књиге, књиговодствене исправе и рачуноводствени софтвери
чувају се у просторијама Синдиката и синдикалним организацијама у
роковима прописаним одредбама Закона о рачуноводству и другим
пратећим прописима.
IX ПЕРИОДИЧНИ ОБРАЧУН И ЗАВРШНИ РАЧУН
Члан 35.
Синдикат и органи синдикалних организација односно органи Синдиката, у
складу са законом утврђеним роковима, а најмање једанпут годишње
разматрају реализацију свог плана прихода и расхода, као и евиденцију
(бројно стање) броја чланова Синдиката и у вези с тим предлажу одговарајуће
мере.
Под предлагањем одговарајућих мера, у смислу претходног става, сматрају
се предлози који се посебно односе на учлањење, контроле прикупљања
чланарине и побољшања свеукупне финансијске дисциплине. Синдикат,
односно синдикална организација утврђује стање имовине, капитала и
обавеза на дан 30. јуна (полугодишњи рачун) и 31. децембра (годишњи
рачун). Полугодишњи рачун доставља се управном одбору на разматрање
док се годишњи завршни рачун и доставља надлежној служби Народне Банке
Србије у роковима прописаним Законом о рачуноводству.

Члан 36.
Годишњи рачун исказују се у Билансу стања, Билансу успеха и додатном
рачуноводственом извештају – Анексу.
Члан 37.
Извештај о материјално-финансијском пословању Синдиката, Надзорни
одбор Синдиката доставља Управном одбору, до 20. фебруара текуће
године за претходну годину.Управни одбор Јединственог Синдиката
Телекома Србије Извештај о материјално-финансијском пословању
доставља Скупштини на усвајање.
Извештај о материјално-финансијском пословању синдикалне организације,
Надзорни одбор синдикалне организације доставља одбору синдикалне
организације до 20. фебруара текуће године за претходну годину, ради
доношења одлуке о усвајању и Управном одбору на упознавање.

X ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА
Члан 38.
Попис имовине и обавеза Синдиката и синдикалних организација врши се
на крају пословне године, а по потреби и чешће, ради усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем.
Члан 39.
Попис може започети 30 дана пре краја пословне године са стањем на дан
31. децембра текуће године.
Стање имовине и обавеза уноси се у пописне листе.
Члан 40.
Попис обавља Комисија од три члана (председник и два члана) коју именује
Управни одбор Синдиката, односно Одбор синдикалне организације.
Члан 41.
По обављеном попису Комисија сачињава Извештај о попису и доставља га
надлежном органу на усвајање.
Извештај о попису, пописне листе и Одлуку о усвајању Извештаја о попису
доставља надлежном органу на усвајање, а потом доставља се стручној
служби Синдиката, 15 дана пре прописаног рока за предају годишњег
односно периодичног рачуна.
XI ОБРАЧУН АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ
Члан 42.
Приликом састављања полугодишњег рачуна Синдикат, односно
синдикална организација, врши обрачун амортизације и ревалоризације,
имовине, капитала и обавеза.

Члан 43.
Обрачун амортизације се врши применом пропорционалне методе, по
стопама прописаним у Номенклатури за амортизацију.
Члан 44.
Ревалоризација се врши у висини стопе раста цена на мало, ако
кумулативни раст од последње ревалоризације износи више од 10%.

XII БЛАГАЈНИЧКО ПОСЛОВАЊЕ
Члан 45.
Благајничко пословање обухвата наплату и исплату мањих новчаних
износа, вођење дневника динарске и девизне благајне, налога за наплату и
исплату и других књиговодствених исправа, као и чување новца, чекова,
меница и других хартија од вредности у каси благајне.
Члан 46.
У каси благајне може бити износ готовог новца до благајничког максимума
у складу са важећим прописима.
XIII ПРИХОДИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА
СРБИЈЕ
Члан 47.
Прикупљање односно стицање, расподела, располагање и коришћење
материјално-финансијских средстава у организацијама и органима
Синдиката свих нивоа организовања (у даљем тексту: организације
Синдиката) заснива се на начелима самосталног финансирања, обезбеђивања
средстава за рад организација и органа Синдиката из основа синдикалне
чланарине чланова Синдиката и удруживањем средстава за акције од
заједничког интереса.
Члан 48.
Основни извор прихода за финансирање активности организација и органа
Синдиката је чланарина.
Висина чланарине је јединствена и износи 1% нето примања запосленог
члана Синдиката.
Запосленом члану поред обавезног износа чланарине обрачунава се 0,5%
примања за Фонд солидарности.

Члан 49.
Синдикална организација за спровођење својих активности задржава 60%
прикупљених средстава чланарине, а 40% преноси на жиро рачун
Синдиката, као и средства Фонда солидарности.
Члан 50.
Члановима Синдиката чланарина се обрачунава и наплаћује по правилу
приликом коначног обрачуна примања која врши послсодавац. Послодавац
је у обавези да наплаћену чланарину према члану 207 ЗОР-а пренесе на
достављене текуће рачуне синдиката и синдикалних организација.
Члан 51.
Благајник синдикалне организације је дужан да у случају када члан
Синдиката не плати 2 пута узастопно чланарину у току календарске године,
о томе обавести одбор Синдикалне организације.
Члан 52.
Поред чланарине за финансирање активности Синдиката, остале приходе
чине:
- приходи од имовине (закупнина, камата и други);
- приходи од маркетинга,
- дотације,
- легати,
- прилози,
- поклони,
- помоћи и
- приходи од других делатности.

XIV РАСХОДИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА
СРБИЈЕ
Члан 53.
Средства Синдиката користе се за:
- расходе за припреме и одржавање седница, састанака, семинара,
саветовања , конференција и обележавања јубилеја;
- набавку основних средстава;
- стручно оспособљавање кадрова;
- пружање материјалне помоћи члановима и члановима уже породице;
- информисање и пропагандну делатност;
- међународну синдикалну сарадњу;
- сарадњу и размену искустава у раду између синдиката у земљи;
- набавку литературе, публикације и гласила:
- зараде и заједничку потрошњу запослених радника у Синдикату;
- трошкове ПТТ услуга, канцеларијског материјала, путне трошкове,
трошкове грејања и електричне енергије, закупнину за пословне просторије,
трошкове одржавања и др;
- трошкове накнада;
- трошкове пореза и доприноса;

- дотације Фонда солидарности;
- учешће у финансирању радно-спортских и рекреативних активности;
- друге неопходне издатке везане за обављање активности Синдиката.
Члан 54.
Располагање средствима на текућем рачуну ЈЕДИНСТВЕНОГ
СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ, односно синдикалних организација
врши се у складу са одредбама Закона о рачуноводству, Статута
ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ, овог Правилника и
других важећих прописа на основу одговарајућих овлашћења, одлука и
решења.
XV ФОРМИРАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ФОНДОВА
Члан 55.
Ради наменске употребе средстава у Синдикату оснивају се фондови по
одлуци Управног одбора ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА
СРБИЈЕ.
Члан 56.
Начин формирања и коришћења средстава фонда регулишу се прописима и
упутствима, која доноси Управни одбор, а све у складу са законом.
Члан 57.
Запослени члан Синдиката може остварити помоћ из средстава Фонда
солидарности.
Члан 58.
Помоћ из фондова Синдиката може се остварити на основу правилника или
критеријума које доноси Управни одбор.

XVI ДОНОШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
Члан 59.
Финансијски план је општи акт Синдиката, органа Синдиката и синдикалне
организације којим се обухватају приходи и расходи за календарску годину.
Члан 60.
Финансијски план доноси Управни одбор ЈСТС, односно Одбор синдикалне
организације до краја текуће године за наредну годину, а усваја га
Скупштина синдиката односно Синдикална организација најкасније до 31.
марта текуће године.
Привремено финансирање до доношења финансијског плана врши се
сразмерно планираним средствима по финансијском плану из протекле
године.

XVII УТВРЂИВАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ
Члан 61.
За уредно и ажурно вођење пословних књига одговорна су лица која их
воде.
Члан 62.
За примену одредаба Закона о рачуноводству, Статута Синдиката, овог
Правилника и осталих важећих прописа, одговоран је рачуновођа.
Члан 63.
За рационално трошење средстава и располагање имовином Синдиката,
одговорна су лица која су Одлуком Управног одбора Синдиката, односно
Одбора синдикалне организације за то овлашћена.
XVIII НАДЗОР НАД МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКИМ
ПОСЛОВАЊЕМ
Члан 64.
Надзор над оствареним приходима, употребом средстава, располагањем и
управљањем имовином Синдиката и синдикалних организација врши
Надзорни одбор.
Надзорни одбор указује на неправилности и предлаже мере за рационално
коришћење средстава у циљу очувања вредности имовине Синдиката и
синдикалних организација.
О утврђеном стању, Надзорни одбор подноси Извештај Управном одбору.
Члан 65.
Чланове Надзорног одбора бира Скупштина из редова својих чланова.
Надзорни одбор броји пет чланова, који на првој својој седници бирају
председника Надзорног одбора.
Чланови Надзорног одбора не могу бити истовремено чланови Управног
или Статутарног одбора.
Надзорни одбор у синдикалним организацијама бира синдикална
организација у складу са статутом и правилником о раду синдикалне
организације.

Члан 66.
На крају пословне године, а по потреби и чешће, Надзорни одбор
Синдиката врши контролу финансијско-материјалног пословања Синдиката
.Такође, на крају пословне године, а по потреби и чешће, Надзорни одбор
синдикалне организације врши контролу материјално-финансијског
пословања синдикалне организације.

Члан 67.
Виши органи Синдиката ( Управни одбор и Надзорни одбор Синдиката)
могу контролисати материјално-финансијско пословање синдикалних
организација ради обезбеђења извршавања одредаба овог Правилника.
Члан 68.
Правилником о раду Надзорног одбора Синдиката ова материја се ближе
регулише.
XIX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 69.
Синдикат и синдикалне организације су дужни да се придржавају одредаба
овог Правилника, Закона о рачуноводству и других пратећих прописа и да
све настале промене изврше у одговарајућим роковима.
Члан 70.
За све оно што овим Правилником и Статутом Синдиката, као и правилима
синдикалних организација , донетим у складу са њима није регулисано,
примењиваће се важећи прописи који се односе на материјалнофинансијско пословање.
Члан 71.
Усклађивање овог Правилника са изменама и допунама Закона о
рачуноводству врши Управни одбор Синдиката по поступку по којем је и
донео Правилник. Његово тумачење даје Управни одбор, на предлог
Надзорног одбора.
Члан 72.
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Управног
одбора Синдиката .

ЈЕДИНСТВЕНИ СИНДИКАТ
ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ
ПРЕДСЕДНИК

________________________

Здравковић Марина

