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ПРАВИЛНИК
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Независни синдикат Економско трговинске школе- Крушевац

ПРАВИЛНИК
о финансијском пословању Независног синдиката Економско трговинске школе из
Крушевца (у даљем тексту: Синдикат)
Члан1.
Правилником о финансијском пословању (у даљем тексту: Правилник) утврђује се
начин и извори финансирања, основи политике финансирања, права, дужности и
одговорности органа који одлучују о коришћењу средстава и материјална права
чланова синдиката.
Члан 2.
Од прикупљених новчаних средстава могу се формирати следећи фондови
1. фонд солидарности
2. штрајкачки фонд
3. фонд заједничке потрошње,
4. фонд посебних намена,
Члан 3.
О расподели средстава у фондове одлучује Извршни одбор, ако другачије није уређено
овим правилником.
Члан 4.
Средства фонда солидарности могу се користити за следеће потребе:
 помоћ при рођењу детета члану Синдиката. Помоћ се додељује на основу
извода из матичне књиге рођених у износу од 9000,00 динара
 полазак детета у први разред основне школе у износу од 15% нето месечне
зараде остварене у претходном месецу. Помоћ се додељује на основу
приложене потврде о упису у први разред;
 помоћ у случају када се члан Синдиката нађе у изузетно тешкој материјалној
ситуацији због лечења у болничкој установи или члан његовог најужег
домаћинства, на основу релевантне медицинске документације и доказа од
надлежне социјалне установе да иста из оправданих разлога није у
могућности да исплати трошкове лечења. Помоћ се додељује 100% у
вредности рачуна, а највише у износу од 15000 динара;
 помоћ за дефицитарне лекове,
 у случају смрти члана Синдиката, или члана уже породице, исти остварује
право на једнократну помоћ у износу од 15.000,00 динара;
 помоћ за ублажавање последица од елементарних непогода. Помоћ се
додељује на основу приложених доказа о последицама елементарних
непогода по приложеним рачунима, а највише у износу од 15000 динара;
 набавке пригодног поклона члану Синдиката приликом одласка у пензију, а
на основу решења о одласку у пензију, с тим, да је исти најмање 3 године
члан Синдиката. Поклон се додељује у вредности до 9000,00динара.
- за непрекидно боловање дуже од два месеца, а на основу дознака. Износ се
додељује у вредности од 9000, динара. Највише једанпут у току школске године.
Висину новчане накнаде и других давања која нису утврђена Правилником
утврђује Извршни одбор.
У случају да прималац новчане помоћи иступи из Синдиката по било ком основу
у времену од најмање 2 године након примљене помоћи, дужан је да примљену
новчану помоћ врати.
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Средства се дају бесповратно.
Захтеви за доделу помоћи подносе се у року од 60 дана од дана настанка случаја.
Члан 5.
Средства штрајкачког фонда могу се користити за:
 финансирање штрајка у складу са одлуком штрајкачког одбора, који може
обуставити сва друга издвајања ради остварења циљева штрајка;
 доделу једнократне или вишекратне помоћи члану Синдиката ако је исти
суспендован са посла због синдикалног деловања, а у висини зараде коју би
остварио да је радио;
 накнаду ангажованом стручном лицу правне или друге струке ради
обезбеђивања успешнијег окончања радно-правних спорова, а на основу
погодбе са извршним одбором, односно лицем којег ИО овласти.
Члан 6.
Средства фонда заједничке потрошње могу се користити за:
 финансирање режијских трошкова пословања Синдиката;
 накнада путних трошкова насталих за потребе Синдиката;
 измирење новчаних обавеза према лицима која су ангажована ради
обезбеђивања стручнијег и квалитетнијег рада и пословања Синдиката, а
сагласно одлукама Извршног одбора;
 измирење обавеза чланства у виши облик организовања синдиката
( чланарина Унији синдиката просветних раника Србије утврђена Статутом)
 позајмице члановима Синдиката
Члан 7.
Средства за доделу позајмица у току једног месеца су ограничена у висини новчаних
средстава по основу приспелих рата отплате позајмица из претходног месеца. Одлуку о
висини позајмице, припадајућој камати, року враћања и слично доноси Извршни одбор.
Члан 8.
За доделу позајмица утврђује се ранг листа , на основу поднетог захтева, по следећим
критеријумима:
 дужина чланства у Синдикату,
 разлози због којих се тражи позајмица,
 протек дужине временског периода у односу на претходно коришћење
позајмице,
 активност члана Синдиката.
Нова позајмица се може доделити након истека 12 месеци од раније додељене и
враћене позајмице, а по редсоледу приспећа захтева и под условом да нема довољан
број захтева који су први пут упућени.
О изузетним случајевима, појединачну одлуку доноси Извршни одбор.
Члан 9.
Када су супружници или најужи чланови породичног домаћинства истовремено
чланови Синдиката, право на новчану помоћ може остварити само један члан.
О изузетним случајевима, појединачну одлуку доноси Извршни одбор.
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Члан 10.
Приликом добијања новчане помоћи и позајмице члан Синдиката потписује Изјаву о
административној забрани на месечну зараду.
Члан 11.
Средства фонда посебних намена користиће се у следећим случајевима:
 пакетићи за децу чланова Синдиката, до 11 година старости, под условом да
су чланови Синдиката дуже од 2 године
 поклон за чланице Синдиката за 8. март
 организовање заједничких прослава, посета, екскурзија и излета
 остале намене сходно одлуци Извршног одбора
Члан 12
Висину појединачног износа, из претходног става, одређује Извршни одбор синдиката.
Члан 13
Правилник о финансијском пословању као и његове измене и допуне доноси извршни
одбор.
Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења.
У Крушевцу,
23. децембар 2009.
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Председник Извршног одбора
_______________________
Петровић Дејан
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АНЕКС
Правилника о финансијском пословању Независног Синдиката Економскотрговинске школе
Да се мења став члан 4 Правилника о финансијском пословању Синдиката који гласи
Средства фонда солидарности могу се користити за следеће потребе:
 полазак детета у први разред основне школе у износу од 15% нето месечне
зараде остварене у претходном месецу. Помоћ се додељује на основу
приложене потврде о упису у први разред;
у став:
Право на новчану накнаду у износу од 3000,00 динара остварује члан Синдиката
за полазак детета у први разред, а на основу приложеног захтева и потврде о упису
у први разред основне школе.
Дати члан се проширује за још један став:
Право на новчану накнаду остварује у износу од 15% на нето зараду члан
синдиката чије је дете уписало прву годину факултета, на основу захтева и
потврде о упису на прву годину факултета.

У Крушевцу,
09. јула 2012.

Председник Извршног одбора
_______________________
Петровић Дејан
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