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        На основу члана 27. Статута Синдиката Телекома "Србија" и Упутства о измени и допуни  

Упутства за рад Комисије за доделу помоћи из Фонда солидарности од 17.12.2013. године и 

24.06.2014. године, дана 27.06.2014. године доносим пречишћен текст Упутства за рад 
Комисије за доделу помоћи из Фонда солидарности, који гласи: 

УПУТСТВО 

ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ИЗ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ 

-пречишћен текст-  

        Овим актом се организује рад комисије и дају смернице и упутства за коришћење 

средстава Фонда. 

 

ОПШТИ ДЕО 

 

Тачка 1 

        Члан Фонда доставља захтев за помоћ својој СО до 30. у месецу. СО је дужна да захтев и 

свој предлог за помоћ достави Комисији до 5. у наредном месецу, на оригиналном ОБРАСЦУ "П" 
који је саставни део овог упутства. 

Тачка 2 

        Неће се разматрати документација која није у складу са Правилником Фонда солидарности 

чланова Синдиката Телекома "Србија" (у даљем тексту Правилник), као ни захтев упућен 

комисији директно од члана Фонда. 

Тачка 3 

        Захтеви се решавају по редоследу приспећа. 

Тачка 4 

        У члану 9. Правилника наведени су основи за помоћ. 

        Само једном годишње додељује се помоћ по истом основу, осим за непрекидно боловање 
преко 4 месеца. 

Тачка 5 

        Копије урађене на факсу не прихватају се као документ. 

Тачка 6 

        Рачуни за трошкове застаревају после 60 дана. 
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Тачка 7 

        Када је лек купљен у иностранству, неопходна је потврда специјалисте да се не може 
набавити у земљи. 

Тачка 8 

        Не додељује се помоћ за извршене стоматолошке услуге, изузев када је у питању хирушка 

интервенција.  

        Не додељује се помоћ за куповину наочара и сочива, изузев када је у питању уградња 

сочива хируршким путем. 

Тачка 9 

        Комплетни захтеви достављају се комисији на прописаном оригинал ОБРАСЦУ "П" једанпут 

месечно ( до 5-ог), а Комисија их решава од 5-15. у месецу. 

Тачка 10 

        Ако захтев не може да се реши због недостатка средстава, упућује се Предузећу, када је у 
питању случај за који Колективни уговор предвиђа солидарну помоћ. 

Тачка 11 

        У Књигу дописа Фонда солидарности евидентирају се захтеви упућени комисији по 
редоследу приспећа. 

Тачка 12 

        У Књизи записника Фонда солидарности уносе се подаци о састанцима комисије и донетим 
одлукама. 

Тачка 13 

        У Књизи евиденције Фонда солидарности воде се подаци о сваком подносиоцу захтева за 
помоћ, по азбучном реду, са неопходним подацима. 

 

ВИСИНА ДОДЕЉЕНЕ ПОМОЋИ 

 
Тачка 14 

        За смрт родитеља додељује се помоћ у висини 40% просечне месечне нето зараде у 
Предузећу. 

Тачка 15 

        За смрт члана Фонда додељује се помоћ у висини просечне месечне нето зараде у 

Предузећу. 

Тачка 16 

        За смрт члана уже породице (супружник и деца) додељује се помоћ у висини 50% 

просечне месечне нето зараде у Предузећу. 
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Тачка 17 

        За куповину лекова у случају теже и дуже болести додељује се једнократна помоћ члану 

Фонда у износу највише до 100% од висине рачуна, а члану уже породице највише до 50% од 
висине рачуна.     

Тачка 18 

        За куповину апарата за мерење шећера, за куповину вештачких делова тела и слушног 
апарата додељује се помоћ у износу до 50% од висине рачуна. 

Тачка 19 

        За боловање непрекидно преко четири месеца додељује се помоћ у износу до 50% од 

просечне месечне нето зараде у Предузећу. 

        Не додељује се помоћ за породиљско боловање, боловање због одржавања трудноће и 
боловање за негу детета до три године старости. 

Тачка 20 

        За накнаду штете проузроковане вишом силом (пожар, поплава и др. осим земљотреса) 
додељује се помоћ до висине 3 (три) просечне месечне нето зараде у Предузећу. 

Тачка 21 

        За друге случајеве где се на основу писменог образложења синдикалних организација 

може недвосмислено утврдити потреба и оправданост помоћи у износу који зависи од 

расположивих средстава. 

Тачка 22 

        Даном ступања на снагу овог Упутства престаје да важи Упутство за рад Комисије за 

доделу помоћи из фонда солидарности од 27.05.2000.године и одредбе Упутства за рад 

Комисије за доделу помоћи из фонда солидарности од 22.01.2004. са изменама и допунама од 
17.12.2013. године које се мењају изменама и допунама од 24.06.2014. године.   

Тачка 23 

        Ово Упутство ступа на снагу даном доношења, а примењује се на захтеве достављене 
почев од 18.07.2014. године. 

 

 

Прилог: 

- ОБРАЗАЦ "П" 

- Захтев за доделу помоћи 
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                                                                                                            Братислав Антанасковић 
 


