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П Р А В И Л Н И К 

ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ  

СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА" 

-пречишћен текст- 

(„Телеком вести“ бр. 42/2004 и Правилник о изменама и допунама Правилника  

од 04.03.2006., 05.06.2007., 14.11.2013., 24.10.2014.,  

16.04.2015., 14.04.2016., 01.06.2017., 11.05.2018., 17.05.2019. и 10.03.2022. године) 

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1 

        Овим правилником се уређује: 

    а) начин оснивања Фонда 

    б) циљеви и задаци Фонда 

    в) учлањење и иступање из Фонда 

    г) извори средстава Фонда 

    д) услови и критеријуми коришћења средстава Фонда 

    ђ) улога Синдиката и Извршног одбора у управљању и располагању средствима Фонда 

    е) друга питања од значаја за остваривање циљева и задатака Фонда 

Члан 2 

        Одлуку о оснивања Фонда доноси Скупштина Синдиката Телекома "Србија" (у даљем 

тексту Скупштина) након обављене расправе. 

Члан 3 

       Циљ оснивања Фонда солидарности је солидарна помоћ члану Фонда и његовој ужој 

породици (ванбрачном/брачном другу и деци), за очување и заштиту здравља и живота и за 

ублажавање материјалних губитака насталих на стамбеном објекту због пожара или поплаве 

проузроковане кваровима на инсталацијама. 

Члан 4 

        Задатак Фонда је да члану Фонда и његовој ужој породици (ванбрачном/брачни друг и 

деца), у складу са могућностима Фонда, обезбеди одређена новчана средстав за солидарну 

помоћ. 
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        Право на солидарну помоћ имају: 

1. Члан Фонда; 

2. Чланови уже породице члана Фонда и то: ванбрачни или брачни друг и деца (рођена у 

браку или ван брака и усвојена), с тим да право на солидарну помоћ по основу из члана 

9. став 1. тачка а) и д) имају брачни или ванбрачни друг, под условом да није запослен и  

         деца за коју члан Фонда има законску обавезу издржавања, осим уколико је у питању  

          карцином, ометеност детета у развоју и ретке болести код деце потврђене извештајем лекара.    

Члан 5 

        Члан Фонда може бити само члан Синдиката. Учлањењем у Синдикат члан прихвата права 

и обавезе члана Фонда. Иступањем из Синдиката запослени аутоматски иступа из Фонда. 

Члан 6 

        По иступању из Фонда, члану престају сва права у вези са коришћењем средстава Фонда. 

ИЗВОРИ СРЕДСТАВА ФОНДА 

 

Члан 7 

        Средства Фонда образују се преко синдикалних организација, а на основу евиденције 

чланова Синдиката и уплате чланарине Фонду на посебан рачун. 

Члан 8 

        Основни извор средстава Фонда је издвајање из нето месечне зараде чланова Синдиката у 

висини од 0,5%, сходно Статуту. 

 

КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ФОНДА 

 

Члан 9 

     Средства Фонда се могу користити за: 

а) плаћање трошкова болничког лечења и здравствених услуга у одговарајућим 

здравственим установама у земљи под условом да је извештајем лекара надлежне државне 

устанoве утврђена дијагнoза и датo мишљење o неoпхoднoсти лечења или интервенције. 

    Изузетно, не надокнађују се следећи трошкови, и то:  

- трошкови које је члан Фонда дужан да плати приликом остваривања права у 

Предузећу на здравствену рехабилитацију и рекреацију; 

- трошкова лечења (исхране) ЦЕЛИЈАКИЈЕ; 

- трошкови извршених стоматолошких услуга, изузев када је у питању хирушка 

интервенција;  

- трошкови за куповину наочара и сочива, изузев када је у питању уградња сочива 

хируршким путем.   

 

                 Право на солидарну помоћ по основу покривања трошкова вантелесне оплодње има 

жена члан Фонда или жена брачни, односно ванбрачни друг члана Фонда, под следећим 

условима: 

- да брачни или ванбрачни другови немају децу; 
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- да је од стране лекара специјалисте надлежне државне установе дато мишљење и 

препорука о неопходности обављања вантелесне оплодње; 

- да се право на рефундирање трошкова не може остварити по програму који се 

финансира од стране РЗЗО, другог државног органа или Предузећа или је већ 

остварио ово право код РЗЗО, другог државног органа или Предузећа; 

- да су брачни или ванбрачни другови поступили у складу са важећим прописима 

којима је регулисан поступак за укључивање у програм вантелесне оплодње који се 

финансира из средстава РЗЗО и поступак доделе солидарне помоћи од стране 

Предузећа. 

 

б) – брисано- 

в)плаћање трошкова превоза и боравка пратиоца, уколико то здравствени разлози 

болесника захтевају, за дете до 14 година и хендикепиране чланове уже породице, уз 

одговарајућу документацију; 

г) превоз посмртних остатака умрлог члана Фонда или члана уже породице у земљи; 

д) набавка лекова и ортопедских помагала уз примену важећег Закона о здравственом 

осигурању и позитивне листе лекова; 

ђ) давање за ублажавање материјалних губитака насталих на стамбеном објекту у 

случају пожара и поплаве проузроковане кваровима на инсталацијама и без кривице члана 

Фонда, чланова његове уже породице или чланова његовог породичног домаћинства. Право на 

солидарну помоћ по овом основу не припада за отклањање последица елементарних непогода, 

ванредних стања и природних катастрофа, као и уколико објекат није намењен за становање 

(гаража, помоћне зграде и сл.) или се ради о санацији насталих оштећења на згради у којој се 

налази стамбени објекат (кров, фасада, олуци, степениште, лифтови, таванске, подрумске и 

друге заједничке просторије и сл.). Услови за остваривање права по овом основу су да је 

оштећени објекат у власништву члана Фонда, чланова његове уже породице или његових 

родитеља или родитеља брачног/ванбрачног друга, да члан Фонда има пребивалиште на адреси 

оштећеног објекта, да синдикат није осигурао домаћинства/стамбене објекте у име својих 

чланова, да стамбени објекат није осигуран на други начин и да је члан Фонда поднео захтев за 

солидарну помоћ Предузећу, али је његов захтев одбијен; 

е)  давање помоћи у случају смрти члана Фонда или члана његове уже породице 

(ванбрачном/брачни друг и деца) као и смрти родитеља члана Фонда; 

        ж)  помоћ члану Фонда који је на непрекидном боловању (привремена спреченост за рад) 

преко 120 календарских дана, под условом да разлог привремене спречености за рад нису 

компликације у вези са одржавањем трудноће, породиљско одсуство, одсуство са рада ради 

неге детета и одсуство са рада ради посебне неге друге особе. 

з) други случајеви где се на основу писменог образложења синдикалних организација 

може недвосмислено утврдити оправданост потребе помоћи предвиђене чланом 3., уз претходну 

сагласност регионалног одбора; 

и) за Синдикалне организације других делатности које нису регионално организоване 

сагласност предвиђену тачком з) овог члана даје регионални одбор по месту припадности, уз 

писмено образложење Синдикалне организације;  

 ј) давањe помоћи за рођење детета члана Синдиката. У случају да су oба 

рoдитеља чланови Синдиката, правo на солидарну помоћ пo oвoм oснoву oстварује 

самo један рoдитељ.      

     Члан 10 

        Захтеви за доделу помоћи из средстава Фонда упућују се искључиво представнику 

синдикалне организације уз комплетну документацију најдаље у року од шездесет дана (60) од 

дана настанка случаја. Представник доставља предлог Комисији за доделу помоћи из Фонда. 
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        Предлог Синдикалне организације се сачињава на одговарајућем обрасцу који мора бити 

потписан од стране председника синдикалне организације. Захтеви без потпуне документације 

не могу се разматрати.  

        Чланови Фонда који нису формирали синдикалну организацију своје захтеве достављаће 

Комисији преко Извршног одбора Синдиката Телекома "Србија". 

Члан 11 

        Средства Фонда се одобравају на основу предлога синдикалне организације који садржи: 

    а) писмени захтев члана Фонда или члана уже породице; 

    б) П образац потписан од стране председника синдикалне организације; 

    в) фотокопију медицинске документације не старију од 12 месеци. Извештај лекара надлежне 

државне устанoве којим је утврђена дијагнoза и датo мишљење o неoпхoднoсти лечења или 

интервенције мора бити издат пре него што је извршено лечење или интервенција која је основ 

за солидарну помоћ. За рефундирање трошкова вантелесне оплодње потребно је доставити 

извештај лекара специјалисте надлежне државне здравствене установе са препоруком о 

неопходности лечења, потврду/решење надлежне државне установе да не постоји могућност да 

се обави вантелесна оплодња по Програму који се финансира од стране Министарства здравља 

Републике Србије, локалне самоуправе или другог државног органа и потврду/решење 

Предузећа да не може да оствари право на солидарну помоћ;  

    г) оригинал фискални рачун и рачун на име запосленог или члана уже породице са 

спецификацијом и ценом сваке појединачно извршене услуге, купљеног лека или ортопедског 

помагала за доделу помоћи по основу из члана 9. став 1. тачка а) и д). Уколико је на фискалном 

рачуну јасно наведен назив услуге, лека или помагала за које се врши надокнада трошкова, 

писани рачун на име (блок рачун) није потребан; 

    д) извештај надлежног државног органа (МУП, надлежни општински орган) о штети, извештај 

надлежног органа о процени штете (надлежни општински орган, овлашћено лице са лиценцом) 

у коме треба да буде назначен вид оштећења и износ који је потребан за санацију и доказ о 

власништву на објекту и пребивалишту;   

      ђ) рачуне или писмени доказ оверен од стране синдикалне организације о трошковима 

превоза за помоћ по основу члана 9. став 1. тачка в) и г); 

      е) фотокопију извода из књиге умрлих, потврде о смрти члана Фонда, односно члана 

породице; 

      ж) фотокопију дознаке о непрекидном боловању члана Фонда; 

      з) као доказ ванбрачне заједнице неопходна је оригинал изјава потписана и од стране два 

сведока и оверена у општини;    

      и) за лечење, здравствене услуге, лекове и ортопедска помагала за чланове породице 

потребно је доставити следеће доказе: за брачног или ванбрачног друга – доказ да је незапослен 

(потврда да је у евиденцији незапослених и сл.), за пунолетно дете - потврда о редовном 

школовању. Изузетно уколико, је у питању карцином, ометеност детета у развоју и ретке болести 

код деце потврђене извештајем лекара није потребно доставити документацију наведену у овој тачки 

Правилника;    

        ј) уколико је лек купљен у иностранству потребно је доставити потврду/мишљење РФЗО или 

мишљење референтне државне здравствене установе да не постоји одговарајућа замена, 

односно да се исти не може набавити на подручју Републике Србије; 

      к) фотокопију извода из матичне књиге рођених за дете за помоћ по основу рођења детета;  

      л) у зависности од случаја комисија има право да тражи допуну документације. 
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Члан 12 

        Висина солидарне помоћи на коју члан Фонда или чланови његове уже породице остварују 

право биће утврђена Упутством за рад Комисије за доделу помоћи из фонда солидарности.   

      Одобрена средства члану Фонда или члану уже породице уплаћује се на текући рачун члана 

Фонда или лично уз признаницу. 

Члан 13 

        Право на коришћење средстава Фонда стиче се шездесет (60) дана по потписивању 

приступнице за синдикат. 

       Члан синдиката има право на солидарну помоћ само за случајеве који се догоде након 

истека 60 (шездесет) дана од дана потписивања приступнице Синдиката. 

Члан 14 

        Комисија има 7 чланова и састаје се једанпут месечно. У случају 3 неоправдана недоласка, 

члан Комисије се може привремено заменити одлуком Извршног одбора Синдиката до следеће 

Скупштине. Одлуке о помоћи из Фонда доноси Комисија. Одлука је пуноважна ако за њу гласа 

више од половине чланова Комисије. 

        Мандат Комисије траје пет година. 

Члан 15 

        При одлучивању о коришћењу средстава Фонда комисија је дужна да води рачуна о 

целисходности и рационалности коришћења средстава Фонда 

Члан 16 

        Пре доношења одлуке о додели средстава Фонда комисија је дужна да проучи сву 

пристиглу документацију предвиђену чланом 10. и 11. овог правилника. 

Члан 17 

       Горња граница одобрене помоћи из средстава Фонда је највише 1 (једна) просечна месечна 

нето зарада у Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., с тим да Извршни одбор 

утврђује тачан максималини износ солидарне помоћи узимајући у обзир висину расположивих 

средстава и  рационално коришћење истих. 

 

Члан 18 

        Комисија је обавезна да након завршеног састанка председницима синдикалних 

организација и Извршном одбору достави извештај о одобреној помоћи за тај месец. 

НАДЗОРНИ ОДБОР ФОНДА 

 

Члан 19 

        Надзорни одбор Синдиката врши функцију Надзорног одбора Фонда. 
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Члан 20 

        Надзорни одбор врши контролу финансијског пословања Фонда најмање једном годишње и 

о томе подноси извештај Скупштини. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 21 

        Измене и допуне Правилника врше се на начин предвиђен за његово доношење.  

Члан 22 

        Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник фонда 

солидарности Синдиката Телеком" Србија ", од 27.05.2000. године.   

Члан 23 

        Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

  

                                                                                Председник Скупштине 
                                                                          Синдиката Телекома ,,Србија“ 

 
                                                                                    Борислав Мандић 
 


