
На основу чл. 27. Правила о организовању, садржају и начину рада Синдикалне 

организације ВШССОВ у Кикинди,  Синдикална организација на својој седници 

одржаној 02. фебруара 2014. године, донела је 

 

 

П Р А В И Л Н И К  
О ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЧЛАНОВИМА СИНДИКАТА 

 

 

Члан 1. 

Овим Правилником регулише се: 

- начин обезбеђивања средстава за доделу новчане помоћи 

- услови под којима се додељују новчана средства. 

 

Члан 2. 

Чланови Синдикалне организације Синдикалне организације ВШССОВ у 

Кикинди, имају право на новчану помоћ у складу са одредбама овог Правилника 

и у складу са расположивим средствима. 

 

Члан 3. 

Синдикална организација обезбеђује средства за доделу новчане помоћи 

из редовних прихода. 

Висину средстава која се обезбеђују за доделу новчане помоћи, утврђује  

Синдикална  организација у складу са расположивим средствима. 

Изузетно, председник Синдикалне организације може самостално донети 

Одлуку о додели новчане помоћи до износа од 3.000,00 динара са роком 

враћања до 6 (шест) месеци, о чему је дужан известити Синдикалну 

организацију на првој седници.  

 

Члан 4. 

Доделу новчане помоћи врши Синдикална организација у складу са 

одредбама овог Правилника. 

Члан 5. 

Председник је дужан да најмање једном годишње поднесе извештај о 

коришћењу средстава за новчану помоћ Синдикалној организацији. 

 

Члан 6. 

Новчана помоћ се може одобрити у следећим случајевима: 

- смрт запосленог, родитеља запосленог и чланова уже породице 

- пожара, поплаве, земљотреса и других елементарних непогода 

- набавка лекова, лечења, рехабилитација и други видови солидарне 

помоћи 

- отпремнина при одласку у пензију 

- набавка уџбеника и школског прибора 

- стимулација за рађање деце 

- Нове године, Божића, Дана жена и других државних или верских 

празника 

- другим оправданим случајевима. 

 

Члан 7. 



Новчана помоћ се може одобрити неповратно или са роком враћања од 3 

до 12 месеци. 

Одлуку о томе доноси Синдикална организација већином гласова присутних 

чланова а према члану 9. Правилника Синдикалне организације ВШССОВ. 

 

Члан 8. 

Право на новчану помоћ има сваки запослени који је члан синдиката 

најмање три месеца и уредно плаћа чланарину. 

 

Члан 9. 

Подносилац захтева је дужан да уз молбу приложи: 

- чланску карту синдиката 

- извод из МКУ, односно налаз, решење или други документ 

- рачуне 

 

Члан 10. 

Подносилац захтева има право да једном годишње оствари право на 

новчану помоћ, сем ако Синдикална организација не одлучи другачије. 

 

Члан 11. 

Новчана помоћ се одобрава у висини: 

- за случај смрти запосленог, брачног друга запосленог и чланова уже 

породице у износу до 10.000,00 динара, 

-  за случај пожара, поплаве, земљотреса и других елементарних непогода 

до висине коју утврди Синдикална организација 

- за случај набавке лекова, лечења, рехабилитације и других видова 

солидрне помоћи до висине коју утврди Синдикална организација 

- за случај исплате отпремнине при одласку у пензију у износу до  

10.000,00 динара, 

- за набавку уџбеника и школског прибора у износу до 5.000,00 динара, 

- стимулација за рађање детета у висини до 10.000,00 динара,  

- поводом Нове године, Божића, Дана жена и других државних или 

верских празника у износу до 5.000,00 динара 

-  другим оправданим случајевима у висини о којој у сваком случају 

Синдикална организација одлучује појединачно. 

 

Члан 12. 

Новчана помоћ се исплаћује на текући рачун примаоца новчане помоћи 

или се у посебним случајевима новчана помоћ може исплатити у готовини. 

Благајник води евиденцију о корисницима новчане помоћи. 

 

Члан 13. 

Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на Огласној 

табли. 

 

У Кикинди, 03.02.2014. г. 

 СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

                                                                  Председник 

 

                                                                  ________________________                                                            


