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На основу члана 14. став 5. тачка 24. и 30.  Статута Синдиката запослених у здравству и 
социјалној заштити Војводине, Покрајински одбор синдиката на 14. седници одржаној 7. 
децембра 2012.   године доноси 
 
 

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЧЛАНОВИМА 
СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ВОЈВОДИНЕ 

 
    

Члан 1. 
 

Овим Правилником уређују се основни критеријуми и правила о додели материјално-финансијске 
помоћи (у даљем тексту: Помоћ) члановима Синдиката запослених у здравству и социјалној 
заштити Војводине (у даљем тексту: Синдикат). 
 

Члан 2. 
 

Средства Синдиката за пружање помоћи обезбеђују се из чланарине и других прихода 
Синдиката, а утврђују се финансијским планом прихода и расхода за сваку буџетску годину.  
 

Право на помоћ имају чланови Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити 
Војводине под условима утврђеним овим Правилником.  
 

Члан 3. 
 

Право на помоћ има члан Синдиката у случају: 
 

1. Теже болести члана Синдиката, односно члана његове уже породице; 
2. Тешког материјалног положаја или социјалне угрожености члана Синдиката или његове 
уже породице, услед неког од разлога због којег је доведена у питање социјална 
егзистенција члана Синдиката или његове уже породице, у смислу Закона о социјалној 
заштити, као и у другим оправданим случајевима.  
3. рођења трећег и сваког наредног детета члана Синдиката 
 

Под чланом уже породице члана Синдиката сматрају се његов брачни друг и деца. 
 

Члан 4. 
 

Помоћ за члана Синдиката је бесповратна и једнократна, тј. може се Исплатити једном у току 
календарске године. 
 

Право на помоћ има члан Синдиката чија синдикална организација редовно уплаћује чланарину у 
складу са статутима Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије и Војводине. 
 

Сматра се да синдикална организација редовно уплаћује чланарину, ако је у претходних 6 
месеци уплаћивала чланарину у складу са статутима Синдиката запослених у здравству и 
социјалној заштити Србије и Војводине. 
 
Нови чланови могу да конкуришу уколико су  чланови Синдиката најмање три месеца, односно 
уколико су три њихове месечне синдикалне чланарине уплаћене Синдикату. 
 



      Члан 5.  
 

Укупна средства намењена за помоћ члановима Синдиката на нивоу Покрајинског одбора 
Синдиката износе 10% од укупно уплаћене чланарине синдикалних организација које 
организационо припадају Синдикату запослених у здравству и социјалној заштити Војводине. 
 

Чланови Синдиката из одређеног округа могу у току једне календарске године користити 
средства за помоћ, у смислу овог Правилника, у висини до 10% од износа укупне чланарине која 
је из тог округа уплаћена на рачун Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити 
Војводине у претходној години. 

 

Уколико се износ наведен у ставу 1 утроши пре истека текуће године, одлуку о поднетом захтеву 
доноси Покрајински одбор синдиката на предлог Комисије. 

 

      Члан 6. 
 

Ради остваривања права из члана 3 овог Правилника потребно је да члан Синдиката достави 
следећу документацију: 
 

- Захтев члана Синдиката; 
- Фотокопија приступнице Синдикату и личне карте и број текућег рачуна; 
- Предлог матичне синдикалне организације за доделу финансијске помоћи; 
- Доказ да је матична синдикална организација дала помоћ за наведену сврху; 
- Доказ да је матични округ дао помоћ за наведену сврху; 
- Предрачун о наменском коришћењу средстава (зависно од случаја); 
- Одговарајућа медицинска документација; 
- Доказ о материјално-финансијском, социјалном стању члана синдиката односно 

његове уже породице, зависно од случаја (потврда о укупним приходима 
домаћинства, потврда о поседовању/непоседовању непокретне имовине, потврда о 
школовању/студирању члана уже породице, процена надлежне комисије о утврђеној 
штети, потврда надлежног органа о  утврђеној елементарној непогоди, медицинска 
документација, доказ о самохраном родитељству, доказ о подстанарству  и сл.); 

- Извод из матичне књиге рођених, венчаних, умрлих (зависно од случаја). 
 

Непотпуни захтеви се неће узимати у разматрање, док се документација не допуни. 
 

Члан 7. 
 

Одлуку о додели помоћи члану Синдиката у износу до 30.000, динара доноси Комисија за доделу 
помоћи (у даљем тексту Комисија).  
 

Одлуку о додели помоћи члану Синдиката у износу преко  30.000,00 динара, као и у случају кад је 
износ из члана 5 став 1  Правилника утрошен пре истека текуће године, доноси Покрајински 
одбор Синдиката на предлог Комисије.  
 
 

      Члан 8. 
 

Комисију из члана  7  Правилника чине три (3) члана из састава Покрајинског одбора Синдиката, 
које бира Покрајински одбор Синдиката на период од 5 година. 
 

Комисија има председника и два члана, а сваки од њих има једнако право гласа приликом 
одлучивања. 
 

Одлуке се доносе већином гласова. 
 
Комисија обавља послове из своје надлежности на седницама које по потреби заказује 
председник.  
 

Комисија је самостална и независна у свом раду.  
 

       
 



Члан 9. 
 

Комисија је дужна да сваки поднет захтев размотри и да о њему, кад је за то надлежна, одлучи у 
разумном, кратком року, о чему је обавезна да благовремено, на првој наредној седници,  
обавести Покрајински одбор Синдиката.  
 

Захтев за који није надлежна да о њему одлучи, Комисија је дужна да размотри и да у вези са 
њим у разумном, кратком року сачини предлог, који доставља Покрајинском одбору Синдиката 
ради одлучивања на првој наредној седници. 
 

О приспелим захтевима се одлучује према редоследу пријема. 
 

Подносилац захтева који није задовољан одлуком о додели помоћи има право да изјави жалбу 
Покрајинском одбору Синдиката у року од 15 дана од дана кад му је одлука предата (или 
саопштена). 
 

Комисија подноси извештај о свом раду Покрајинском одбору Синдиката два пута у току године. 
       

Члан 10. 
 

Помоћ се исплаћује на основу Одлуке о додели помоћи.  
 

Помоћ се уплаћује на текући рачун члана Синдиката коме је Помоћ одобрена.  
 

      Члан 11. 
 

Надзор над коришћењем и расподелом средстава по овом Правилнику врши Надзорни одбор 
Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Војводине, у складу са Пословником о 
свом раду. 
       

       Члан 12. 
 

Тумачење одредби овог правилника у надлежности је Покрајинског одбора Синдиката.  
 

       Члан 13. 
 

Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку предвиђеном за његово 
доношење. 
        

Члан 14. 
 

Комисија за доделу помоћи из члана 7 овог Правилника остаје у саставу у коме је била на дан 
доношења Правилника, а члан 8 став 1 овог Правилника почеће да се примењује приликом првог 
наредног избора чланова Комисије.  
 

Члан 15. 
 

Овај Правилник ступа на снагу по протеку 8 дана од дана усвајања на седници Покрајинског 
одбора Синдиката. 
 
        
 

 


