
                                                                             Редакцијски пречишћен текст  

 

На основу Одлуке Извршног одбора ГЕОСИНДИКАТА од 26.06.2019. године и 

Одлуке Извршног одбора ГЕОСИНДИКАТА од 20.11.2019. године, усваја се: 

 

ПРАВИЛНИК  

О ОСНИВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ГЕОСИНДИКАТА 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником се  уређује оснивање Фонда солидарности (у даљем тексту: 

Фонд) као и: 

1) начин рада Фонда;  

2) права и дужности чланова Фонда; 

3) извори финансирања и начин трошења средстава Фонда; 

4) управљање Фондом; 

5) надзор над радом Фонда; 

6) поступак доношења одлука о додели средстава из Фонда; 

7) подношење захтева за доделу средстава Фонда; 

8) време и начин реализације одлуке о додели средстава Фонда. 

 

Члан 2. 

Фонд се оснива ради пружања материјалне помоћи члановима Геосиндиката. 

Фонд је централизован  и има свој подрачун. 

 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА 

 

Члан 3. 

Средства Фонда се формирају тако што се од укупног износа чланарине (који 

износи 1% нето зараде и нето накнаде зараде запосленог члана синдиката, члан 

67. Статута), половина средстава од чланарине, одваја у Фонд из кога се 

исплаћује солидарна помоћ.  

 

 



Члан 4. 

Средства Фонда се користе искључиво за намене предвиђене овим 

Правилником. 

 

УПРАВЉАЊЕ ФОНДОМ 

Члан 5. 

Одлуку о додели солидарне помоћи доноси Комисија, коју чине три члана 

Геосиндиката и заменик члана, у случају одсуства једног од чланова Комисије. 

Чланове Комисије бира и разрешава Извршни одбор на период од 5 година. 

Комисија донси одлуке већином гласова. 

Комисија може водити елекронску седницу и чланови се могу изјашњавати 

електронским путем.  

Члан 6. 

Комисија обавља следеће послове: 

1) стара се о раду Фонда у складу са овим Правилником; 

2) ради на унапређењу рада Фонда; 

3) предлаже Извршном одбору измене и допуне овог Правилника; 

4) врши надзор над радом Фонда; 

5) разматра захтеве за доделу помоћи; 

6) врши проверу навода из достављене документације;  

7) доноси одлуку о додели помоћи и износу те помоћи; 

8) верификује одлуке о исплати солидарне помоћи; 

9) подноси полугодишњи извештај о раду Надзорном одбору и 

10)  друге послове и складу са овим Правилником. 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ФОНДА 

Члан 7. 

Солидарну помоћ  може остварити  члан Геосиндиката који је у својству члана 

најмање 3 месеца од дана подношења захтева. 

Изузетно, одлука о додели солидарне помоћи за смртни случај додељује се без 

обзира на дужину трајања чланства. 

Солидарна помоћ се исплаћује бесповратно за следеће случајеве: 

1) за рођење детета у износу од 5.000 динара; 



2) за полазак детета у први разред основне школе у износу од 5.000 

динара; 

3) за полазак детета у средњу школу и факултет у износу од 5.000 динара; 

4) за Новогодишњи пакетић за децу до 10 година у износу од 2.500 динара, 

а за децу од 10 до 15 година поклон честитку у износу од 2.500 динара;  

5) за Осми март чланицама у износу од 1.000 динара;  

6) за непрекидно боловање члана Геосиндиката дуже од 90 дана у износу 

од 10.000 динара; 

7) за смртни случај члана Геосиндиката и чланова његове уже породице 

(брачни или ванбрачни друг, дете, родитељ или старатељ) у износу од 

5.000 динара; 

8) за претрпљену материјалну штету већег обима у породичном 

домаћинству, изазване непредвиђеним разлозима (вишом силом) на које 

није могло да се утиче, у износу до 10.000 динара. 

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ФОНДА 

Члан 8. 

Захтеви Комисији се подносе на одговарајућем обрасцу. 

Уз образац из става 1. овог члана прилаже се одговарајућа документација у 

оригиналу или фотокопији и  то: 

1) извод из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих; 

2) потврдa о редовном школовању или студирању;  

3) налаз комисије о утврђеној штети. 

Докази могу бити достављени лично, поштом или електронским путем. 

 

ВРЕМЕ И НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ФОНДА 

Члан 9. 

Исплата средстава солидарности се врши по добијеном захтеву и донетој 

одлуци Комисије о додели солидарне помоћи.  

Члан 10. 

Додељена средства се уплаћују на текући рачун подносиоца захтева.  

 

 

 



ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНА ФОНДА 

Члан 11. 

Сваки члан Геосиндиката је и члан Фонда.  

Члан Фонда има право на коришћење средстава Фонда у складу са Правилником. 

Члан 12. 

Дужност члана Фонда је да уредно плаћа чланарину, да уз захтев за доделу 

средстава приложи предвиђену документацију и изјаву да су подаци наведени у 

захтеву тачни. 

Изјава о тачности података је саставни део садржине захтева. 

                                                         

Члан 13. 

О захтевима за доделу солидарне помоћи о којима до дана 20.11.2019. године  

није донета одлука Комисије, биће одлучено према одредбама Правилника које 

су се примењивале до дана 20.11.2019. године.                                                  

 

 

Члан 14. 

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања на веб сајту Геосиндиката 

WWW.GEOSINDIKAT.RS. 

 

У Београду, дана 20.11.2019.године  

                                                           

 

 

 

 


