На основу члана 26. став 2. алинеја трећа Статута Независног
синдиката просветних радника Војводине Извршни одбор је на седници
одржаној дана 16.04.2011. године донео следећи

П Р А В И Л Н И К
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
СИНДИКАЛНОГ СОЛИДАРНОГ ФОНДА
Члан 1.
Синдикални солидарни фонд (у даљем тексту: Фонд) је новчани фонд
који служи, да се на принципима узајамности и солидарности чланова
Синдиката, даје новчана помоћ и позајмица члановима Фонда у случајевима
и на начин прописан овим Правилником.
Члан Фонда може да буде сваки члан Независног синдиката
просветних радника Војводине (у даљем тексту: НСПРВ) који изрази вољу да
му приступи и који уплаћује утврђени месечни износ у Фонд.
Средства Фонда формирају се из:
- уплата чланова Фонда;
- донација;
- других средстава остварених деловањем Синдиката или остварених
у сврху помагања члановима Фонда.
Средства Фонда се сматрају средствима НСПРВ.
Члан 2.
Члан Фонда има право на бесповратне исплате и позајмице из
средстава Фонда у случајевима и на начин прописан овим Правилником.
Износ месечне уплате чланова у Фонд (чланарина) одређује Извршни
одбор НСПРВ.
Члан Фонда остварује право на коришћење средстава Фонда уколико
је пре подношења захтева за исплату имао сталне уплате најмање 12
последњих месеци.
Сваки бесповратни исплаћени износ члану из средстава Фонда
подразумева умањење његовог укупног уплаћеног износа у ССФ у истом
износу.
Члан 3.
О праву на коришћење средстава Фонда одлучује Управни одбор на
основу поднетог писменог захтева члана и прописане документације.
Управни одбор Фонда има председника и два члана и три заменика,
које именује Извршни одбор НСПРВ на период од 4 године. Уколико је
председник спречен да учествује у раду Управног одбора замењује га један
од чланова.
Приликом одлучивања о захтевима за исплату седници Управног
одбора морају присуствовати 3 члана или њихови заменици, а одлука се
доноси већином гласова.

Одобрење за исплату средстава по донетој одлуци доноси лице које
одреди Извршни одбор, након провере ваљаности донете одлуке.
У нарочито оправданим случајевима, Управни одбор може продужити
рок за враћање позајмице најдуже за три месеца.
Управни одбор може из чланства у Фонду искључити члана који
оствари право на средства на преваран начин, не уплаћује чланарину или
не враћа уредно добијену позајмицу.
Члан 4.
Право на бесповратне исплате остварује се у случају:
- престанка радног односа члана због проглашења технолошким
вишком;
- престанка радног односа члана због остварења права на пензију;
- смрти члана.
Право на позајмицу члан остварује у случајевима када је она
неопходна због његових тешких породичних и материјалних прилика.
На средства дата као позајмица обрачунава се камата по стопи коју
одреди Извршни одбор НСПРВ, а која не може бити већа од банкарске и
која обезбеђује очување ових средстава од инфлације, с тим што се на прву
позајмицу не обрачунава камата.
У случају доцње у враћању позајмице обрачунава се затезна камата.
Ради остварења права на коришћење средстава Фонда члан је дужан
поднети следећу документацију:
- писмени захтев оверен од стране синдикалне организације установе
у којој је члан запослен са бројем текућег рачуна на који се исплата
има извршити;
- решење о отказу уговора о раду због технолошког вишка са
клаузулом да је решење коначно и извршно;
- коначно решење о отказу уговора о раду због испуњавања услова за
пензију и решење о остварењу права на пензију;
- извод из матичне књиге умрлих за члана, венчаних или рођених за
члана породице којем се врши исплата;
- разлоге за тражење позајмице.
Члан 5.
Члан стиче право на исплату из Фонда у случају престанак радног
односа због проглашења технолошким вишком, у висини уплата
обрачунатих на следећи начин: у години коришћења позајмице из ССФ
обрачунава се уплаћени износ, а уколико се позајмица не користи, средства
се у тој години увећавају за половину просечне годишње РКС НБС на
уплаћени износ. Износ који се исплаћује представља збир свих уплата
обрачунатих на наведени начин.
Уколико члан буде враћен на посао по правноснажној судској одлуци
дужан је добијена средства вратити у року од 8 дана од дана исплате
накнада за претрпљену штету од стране послодавца.
Члан 6.

Члан стиче право на исплату из Фонда при одласку у пензију. Висина
отпремнине се утврђује у висини износа уплата обрачунатих на следећи
начин: у години коришћења позајмице из ССФ обрачунава се уплаћени
износ, а уколико се позајмица не користи, средства се у тој години
увећавају за половину просечне годишње РКС НБС на уплаћени износ.
Износ који се исплаћује представља збир свих уплата обрачунатих на
наведени начин.
Члан 7.
Брачни друг или дете члана стиче право на исплату из ССФ за случај
смрти члана у висини износа уплата обрачунатих на следећи начин: у
години коришћења позајмице из Фонда обрачунава се уплаћени износ, а
уколико се позајмица не користи, средства се у тој години увећавају за
половину просечне годишње РКС НБС на уплаћени износ. Износ који се
исплаћује представља збир свих уплата обрачунатих на наведени начин.
Члан 8.
Рок за подношење захтева за исплату средстава из Фонда је 60 дана од
настанка случаја прописаног овим Правилником.
У случају да члан оствари право на средства из Фонда на преваран
начин Управни одбор доноси одлуку о раскиду уговора, односно ставља ван
снаге одлуку о додели средстава и обавезује члана да средства врати у року
од 3 дана са законском затезном каматом обрачунатом од дана добијања
средстава до исплате.
Престанком чланства у НСПРВ, или чланства у Фонду, члан је дужан у
року од 8 дана вратити преостали део добијене позајмице са законском
затезном каматом.
Престанком чланства у НСПРВ и Фонду члан губи сва права
прописана овим Правилником.
Члан 9.
Након одобравања позајмице са чланом се закључује уговор, а
повраћај средстава се обезбеђује стављањем административне забране на
плату коју прима код послодавца.
Позајмица се исплаћује члану након закључења уговора и доношења
решења о административној забрани.
Члан 10.
Извршни одбор НСПРВ:
- одређује максимални износ позајмице;
- одлучује о пласману средстава ССФ;
- одређује начин враћања позајмице (рокове, број рата, и слично);
- доноси одлуку о гашењу ССФ;

-

одлучује о другим питањима прописаним овим Правилником и
другим општим актима НСПРВ;
- одлучује и о свим другим стварима везаним за функционисање
Фонда која нису у надлежности других органа.
Контролу располагања средствима Фонда врши Надзорни одбор
НСПРВ када се за то укаже потреба, а најмање једном годишње.
Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана обајвљивања на
сајту НСПРВ.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да се примењује
Правилник о начину остваривања права чланова НСПРВ из синдикалног
солидарног фонда донет 28.05.2010.
Захтеви за доделу средстава поднети до дана ступања на снагу овог
Правилника, а о којима Управни одбор није донео одлуку, решиће се у
складу са овим Правилником.

Објављено на сајту НСПРВ
дана: 19.04.2011.г.
Ступа на снагу дана:
19.04.2011.г.
ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА
НСПРВ

