
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 12. 11. 2021. године, доноси 
  

П Р А В И Л Н И К  

O ДОДЕЛИ НОВЧАНИХ ПОЗАЈМИЦА   

Синдикалне организације Природно-математичког 
факултета, Универзитета у Новом Саду  

  

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником уређује се додела новчаних позајмица Синдикалне 
организације Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду, 
начин коришћења и располагања средствима, критеријуми за доделу средстава, 
органи и начин одлучивања и друга питања од значаја за динамику и начин 
доделе новчане помоћи. 

Члан 2. 

Правилник о додели новчаних позајмица се доноси ради помоћи 
члановима Синдикалне организације Природно-математичког факултета, 
Универзитета у Новом Саду, у случајевима и условима утврђеним овим 
правилником. 

Члан 3. 

Да би додела новчаних позајмица могла да функционише формирају се 
средства материјалне помоћи и то од дела средстава издвојених из нето 
чланарина Синдикалне организације радника Природно-математичког 
факултета, Универзитета у Новом Саду. 

Члан 4. 

Комисија за доделу новчаних позајмица је дужна да са одобреним 
средствима располаже у складу са одредбама овог правилника. 

Одлуке о одобравању средстава органи материјалне помоћи (новчаних 
позајмица) доносе, на начин и по поступку утврђеним Правилником. 

Члан 5. 

Комисија за доделу материјалне помоћи (новчаних позајмица) стара се и 
предузима мере да: 



 решава и одобрава новчану помоћ (позајмицу) члановима Синдиката 
према критеријумима утврђеним овим правилником и могућностима 
материјалне помоћи, 

 подноси извештај о свом раду Извршном и Надзорном одбору 
синдикалне организације Природно-математичког факултета, 
Универзитета у Новом Саду. 

 

II ОРГАНИ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ (НОВЧАНИХ ПОЗАЈМИЦА) 

Члан 6. 

Комисија за доделу новчане помоћи (позајмице) и Извршни одбор 
синдикалне организације Природно-математичког факултета су органи 
материјалне помоћи који одлучују о њеном раду и додели новчане помоћи 
(позајмици). 

Члан 7. 

Извршни одбор синдикалне организације Природно-математичког 
факултета именује Комисију за доделу новчане помоћи (позајмице) од три 
члана.  

Комисија из свог састава бира председника Комисије. 
Комисија из става 1. овог члана одлучује о додели помоћи (позајмице). 
Комисија одлуке доноси већином гласова и потврђује својим потписима. 

Члан 8. 

Комисија за доделу новчане помоћи (позајмице) формира се као орган на 
5 година и само оснивач, Извршни одбор синдикалне организације Природно-
математичког факултета, може донети одлуку о престанку њеног рада. 

Члан 9. 

Комисија за доделу новчане помоћи (позајмице), као првостепени орган: 

 разматра захтев за доделу помоћи (позајмице) и, ако је потребно, тражи 
додатне податке, 

 врши проверу навода из достављене документације члана Синдиката, 
 доноси одобрење о помоћи (позајмици) и износу помоћи. 

Члан 10. 

О приговорима на одлуку Комисије из члана 8. одлучује Извршни одбор 
синдикалне организације Природно-математичког факултета. 

Одлука Извршног одбора из претходног става је коначна. 

Члан 11. 

Извршни одбор синдикалне организације Природно-математичког 
факултета, на почетку сваке пословне године доноси оквирни програм рада и 
висину средстава издвојених за доделу новчаних позајмица и активности које 
треба предузети за њен успешан рад. 

Комисија за доделу материјалне помоћи подноси извештај о свом раду 
Извршном одбору синдикалне организације Природно-математичког факултета, 
Универзитета у Новом Саду, најмање два пута годишње. 



Надзор над законитошћу рада и расподелом средстава материјалне 
помоћи врши Надзорни одбор синдикалне организације Природно-
математичког факултета. 
 

III НАЧИН СТИЦАЊА И ПРАВО КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

Члан 12. 

Основни извор средстава за доделу позајмица су средства издвојена из 
чланарина на рачуну Синдикалне организације Природно-математичког 
факултета (синдикална чланарина).  
  Сви запослени на Природно-математичком факултету, који су чланови 
Синдикалне организације, стичу својство корисника новчане помоћи 
(позајмице), као и припадајућа им права и обавезе. 

Члан 13.  

Право на коришћење средстава материјалне помоћи и доделу новчане 
помоћи (позајмице) имају чланови Синдиката: 

 који су најмање једну годину чланови синдиката, 

 којима лични доходак већ није процентуално више оптерећен од 
законом прописаног, односно, да могу редовно да сервисирају своје 
обавезе, 

 уколико нису подељена средства предвиђена за текућу годину у којој 
се позајмица тражи. 

 
Члан 14. 

Захтев-молба за новчану позајмицу доставља се у писаном облику 
Комисији за доделу новчане помоћи (позајмице). 

Редослед додељивања новчаних позајмица је према редоследу 
пријављивања (датум из деловодне књиге или електронска евиденција у коју се 
уписују чланови по редном броју подношења захтева-молби).  

Члан 15. 

Новчана помоћ се члану Синдиката може доделити у виду позајмице за 
решавање одређених финансијских проблема, са тим да се позајмљена средства 
морају вратити нa рачун Синдикалне организације Природно-математичког 
факултета, Универзитета у Новом Саду, у месечним ратама по динамици 
утврђеној чланом 16.  

Повраћај средстава из става 1. овог члана врши стручна служба 
Природно-математичког факултета у Новом Саду (служба рачуноводства) на 
захтев председника Синдикалне организације. 

Члан 16. 

Висину додељене новчане помоћи (позајмице), Комисија одређује 
зависно од услова утврђених чланом 12. овог правилника, са тим да овај износ 
не може бити већи од 60.000 динара и враћа се путем следећих могућности: на 9 
(девет) месечних рата без могућности коришћења периода мировања отплате 
позајмице (грејс период) од 3 (три) месеца, на 6 (шест) месечних рата са 
могућношћу коришћења периода мировања отплате позајмице (грејс период) од 
3 (три) месеца и на 6 (шест) месечних рата, без могућности коришћења периода 
мировања отплате позајмице (грејс период) од 3 (три) месеца. 



Члан 17. 
Налог за исплату новчане позајмице, у зависности од расположивих 

средстава, одобрава председник Синдикалне организације Природно-
математичког факултета, Универзитета у Новом Саду, или стручно лице 
Обрачунске службе по налогу Председника. 
  

Члан 18. 
Члан Синдикалне организације, приликом подизања новчане позајмице, 

потписује изјаву-сагласност да се од његове зараде врши обустава. 
Изјаву-сагласност чланова Синдиката, којима је одобрена новчана помоћ 

(позајмица), председник Комисије за доделу новчане помоћи (позајмице) 
доставља обрачунској служби по одобравању позајмице, а обустава се врши од 
другог дела зараде у временском року који је назначен у одлуци за позајмицу. 

   
Члан 19. 

Члан Синдикалне организације Природно-математичког факултета стиче 
право на нову позајмицу након отплате претходне, узастопно највише два пута, 
након тога стиче право са паузом од годину дана. 
  

Члан 20. 
Уколико члан Синдикалне организације жели да иступи из чланства, пре 

ишчлањења, дужан је да измири своју обавезу у висини преосталог дуга 
додељене му новчане помоћи (позајмице). 

Уколико члан Синдикалне организације стекне право за одлазак у 
пензију пре отплате последње рате позајмице, дужан је да измири своју обавезу 
од последње плате у висини преосталог дуга. 

 
Члан 21. 

Евиденцију чланова Синдиката којима је одобрена позајмица воде, на 
основу одобрења и изјава које се потписују у 3 примерка, Комисија за доделу 
новчане помоћи (позајмице) и обрачунска служба.  

Одговорност из чланова 16. и 20. став 1. и 2. пада на запосленог који 
врши обрачун плата, сем у случајевима кад се деси техничка или нека друга 
немогућност спровођења исте. 

Члан 22. 

Правилник о додели новчане помоћи (позајмице) ступа на снагу 01. 11. 
2022. године и одмах се објављује на електронској страници установе. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА 
Синдикалне организације  

Природно - математичког факултета, 
Универзитета у Новом Саду 

Др Бранко Миљановић 
 
 
 

  
  


