
На основу члана 66. Статута Синдиката образовања Србије и члана 13. Правилника 
о материјално-финансијском пословању и раду Надзорног одбора Синдиката образовања 
Србије, Извршни одбор Синдикалне организације Природно-математичког факултета, 
Универзитета у Новом Саду, на седници одржаној 11. 10. 2021. године, доноси 
 

 П Р А В И Л Н И К  

O ДОДЕЛИ СОЛИДАРНЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ 

Синдикалне организације Природно-математичког факултета, 
Универзитета у Новом Саду 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овим Правилником уређују се основни критеријуми и поступак о додели 
солидарне материјалне помоћи за чланове Синдикалне организације Природно-
математичког факултета.  
 

Члан 2. 
Право на новчану помоћ може остварити члан Синдикалне организације Природно-

математичког факултета, уколико испуњава основни критеријум за доделу новчане 
помоћи: да је члан Синдикалне организације Природно-математичког факултета 
непрекидно 12 месеци, без обзира да ли се први пут учлањује у Синдикат или је већ био 
члан неког другог Синдиката. 

 
 

II НАЧИН СТИЦАЊА И ПРАВО КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 
МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ 

 
Члан 3. 

Члан Синдикалне организације Природно-математичког факултета може остварити 
право на помоћ у случају: 
 сопствене дуже болести, лечења, рехабилитације (операције, тешке хроничне 

болести, болничко лечење, набавка лекова који се не налазе на позитивној листи а 
конзилијарно је одлучено да су неопходни за лечење, куповине ортопедских 
помагала, ендопротеза и др), након два месеца од дана започињања лечења; 

 дуже болести, лечења, рехабилитације чланова уже породице – деца и супружник, 
под условом да су незапослени и да немају друге приходе; 

 пожара и елементарних непогода; 
 у случају смрти родитеља без обзира да ли живе у заједничком домаћинству или не 

(15.000 динара); 
 



Члан 4. 
Помоћ члану Синдиката, у износу од 15.000 до 40.000 динара, може се одобрити по 

једном од основа из члана 3, једном у току календарске године. Извршни одбор 
Синдикалне организације доноси одлуку о висини солидарне помоћи према 
расположивим средствима. 

За остваривање права на једнократну бесповратну новчану помоћ потребно је 
доставити следећу документацију: 

 
У СЛУЧАЈУ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА ПОСАО-БОЛЕСТ: ПРЕГЛЕД, 
ДИЈАГНОСТИКА, ОПЕРАЦИЈА, РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

a) захтев-молба, 
b) медицинска документација, дознаке, извештај лекарске комисије, 
c) финансијска документација (рачуни, фактуре). 

 
У СЛУЧАЈУ НАБАВКЕ ЛЕКА: 

a) захтев-молба, 
b) рецепт, 
c) медицинска документација, 
d) финансијска документација. 

  
У СЛУЧАЈУ НАБАВКЕ ПОМАГАЛА: 

a) захтев-молба, 
b) медицинска документација са предлогом за набавку помагала, 
c) медицинска документација. 

  
У СЛУЧАЈУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ: 

a) захтев-молба, 
b) уверење-потврда МУП-а или Месне заједнице да се десила елементарна непогода.  

  
У СЛУЧАЈУ СМРТИ РОДИТЕЉА: 

a) захтев-молба, 
b) извод из Матичне књиге умрлих или умрлица, 
c) извод из Матичне књиге рођених за подносиоца захтева.  

  
У свим случајевима, пре исплате солидарне помоћи, стручна служба 

(рачуноводство) проверава платну листу ради доказивања чланства у Синдикату. 
Захтев члана са пратећом документацијом предаје се руководиоцу Синдикалне 

организације са матичног Департмана. 
Подношење захтева за остваривање права на новчану помоћ врши се у року до 90 

дана од дана настанка случаја за давање новчане помоћи, односно, закључивања лечења. 
  

Члан 5. 
Захтев-молбу за доделу солидарне помоћи решава Извршни одбор Синдикалне 

организације Природно-математичког факултета. 
Подносиоци молбе биће благовремено обавештени о испуњењу захтева, најкасније 

до 10 дана.  
  



Члан 6. 
Чланови Синдиката, незадовољни одлуком комисије, могу у року од 8 дана од дана 

добијања писменог обавештења (одлуке) поднети приговор (жалбу) Извршном одбору 
Синдикалне организације Природно-математичког факултета, који је дужан да у року од 
30 дана од дана пријема приговора донесе одлуку и обавести подносиоца приговора. 
  

Члан 7. 
У случају смрти члана Синдикална организација обезбеђује куповину венца. 

 
Члан 8. 

Правилник ступа на снагу  01. 12. 2021. године. 
 
Измене и допуне Правилника могу се вршити према потреби на основу писаних 

иницијатива и предлога чланова Синдикалне организације, чланова Извршног одбора 
Синдикалне организације и чланова Надзорног одбора. 

Надзорни одбор Синдикалне организације има право увида у расподелу чланарине 
као и наменско трошење средстава а најмање једном годишње, пре годишњег извештаја, 
упознаје се са применом Правилника и резултатима оствареним у току календарске 
године, на основу чега даје мишљење, предлоге и сугестије за будући рад. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА 
Синдикалне организације 

Природно - математичког факултета, 
Универзитета у Новом Саду 

Др Бранко Миљановић 
 

____________________________________ 

 


