
 

 

На основу члана 43. Правила Синдикалне организације Градске управе града 

Београда, на принципу међусобне солидарности чланова Организације синдиката 

Градске управе града Београда, Одбор синдикалне организације Градске управе 

града Београда, на седници одржаној 28. фебруара 2008. године, донео је 

  

  

  

П   Р   А   В   И   Л   А 

О СОЛИДАРНОЈ ПОМОЋИ 
 

 

 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

  

Члан 1. 

  

Овим правилима, на основу међусобне солидарности, уређују се услови и поступак 

остваривања солидарне помоћи члановима Организације синдиката Градске управе 

града Београда. 

Члан 2. 

  

Солидарну помоћ може остварити сваки запослени, који је најмање 6 месеци члан 

Организације синдиката Градске управе града Београда. 

  

Члан 3. 

  

Комисија за солидарну помоћ и Одбор синдикалне организације Градске управе 

града Београда одлучују о остваривању солидарне помоћи, у складу са овим 

правилима. 

Одбор синдикалне организације бира Комисију за солидарну помоћ, даје смернице 

за рад ове комисије, утврђује минималне и максималне износе помоћи која се може 

дати у случајевима предвићеним овим правилима, разматра и решава предлоге и 

жалбе чланова синдикалне организације у вези солидарне помоћи. 

  

Члан 4. 

  

Комисија за солидарну помоћ има председника и четири члана, од којих једног 

обавезно из реда чланова синдикалне организације Градског секретаријата за 

здравство (у даљем тексту: Комисија). 

Надзор над радом Комисије врше Одбор и Надзорни одбор синдикалне 

организације Градске управе града Београда.  

  

  

 



Члан 5. 

  

Комисија спроводи поступак одлучивања о солидарној помоћи, у сладу са овим 

правилима. 

По потреби, Комисија ће претходно затражити мишљење Градског секретаријата за 

здравство о приложеној медицинској документацији. 

   

II – СОЛИДАРНА ПОМОЋ 

  

Члан 6. 

  

Члану синдикалне организације припада помоћ у случају: 

  

 1. рођења детета   - 10.000 динара* 

 2. венчања            - 10.000 динара* 

 3. поласка детета у први разред основне школе      -   5.000 динара* 

 

 За материјалну помоћ по захтеву члана 

синдиката, а у складу са расположивим 

средствима, исплаћиваће се по одлуци комисије за 

материјалну помоћ, у распону 

 од 5.000 до 20.000.динара 

 

4. дуже или теже болести члана синдикалне 

     организације или члана његове уже породице 

  

 

 5. набавке ортопедских помагала и апарата за 

     рехабилитацију члана синдикалне организације 

     или члана његове уже породице 

 

 6. здравствене рехабилитације члана синдикалне 

     oрганизације 

 

 7. настанка теже инвалидности члана синдикалне 

     организације 

 

 8. ублажавања последица елементарних непогода на 

     неосигураном стамбеном објекту члана 

синдикалне 

     организације 

 

 9. набавке лекова за члана синдикалне организације 

     или члана његове уже породице 

 

10. помоћ малолетној деци члана синдикалне 

     организације за случај смрти члана синдикалне 

     организације   

 

11. помоћ породици за случај смрти члана 

синдикалне  организације или члана његове уже 

породице (отац или мајка) 

 

 

 



Члан 7. 

  

Члановима уже породице у смислу одредаба ових правила сматрају се: супружник, 

ванбрачни партнер са којим члан синдикалне организације живи у заједничком 

домаћинству, деца члана синдикалне организације (брачна, ванбрачна и усвојена) и 

родитељи члана синдикалне организације, а браћа и сестре, усвојилац члана 

синдикалне организације и лица којима је члан синдикалне организације старатељ, 

само под условом да са чланом синдикалне организације живе у заједничком 

домаћинству. 

  

Члан 8. 

  

Помоћ се, према потреби, може исплатити и више пута у току календарске године. 

  

  

III – ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ 

  

  

Члан 9. 

  

Захтев за остваривање солидарне помоћи подноси се Комисији, уз потребну 

документацију, којом се доказује основаност захтева. 

Претходно, захтев и приожену документацију разматра синдикални повереник, 

који на самом захтеву парафира да је сагласан или да није сагласан (са кратким 

образложењем због чега није сагласан) са овим захтевом, који потом доставља 

Комисији на одлучивање. 

  

Члан 10. 

  

Комисија одлучује већином  гласова присутних чланова, под условом да је 

присутно најмање три члана Комисије, укључујући председника Комисије. 

  

Члан 11. 

  

Комисија одмах по пријему захтева, а најкасније у року од 15 дана од пријема 

захтева, разматра поднете захтеве и приложену документацију. 

Ако нађе да је приложена документација непотпуна, Комисија ће писаним путем 

затражити од подносиоца захтева да је допуни у одређеном року. 

Ако подносилац захтева не допуни приложену документацију у остављеном року, 

сматраће се као да захтев није ни поднет. 

  

Члан 12. 

  

Комисија може захтев одобрити, одбити или уступити на одлучивање Одбору. 

Ако Комисија одобри захтев за солидарну помоћ, одговарајући износ помоћи се 

уплаћује на рачун, преко кога се исплаћује плата члану синдикалне организације. 



Ако Комисија одбије захтев, образложена одлука се без одлагања доставља 

подносиоцу захтева.  

Ако Комисија нађе да нема довољно финансијских средстава, ако се поделе 

гласови приликом одлучивања, ако је то тражио подносилац захтева или из других 

оправданих разлога, Комисија може уступити Одбору на одлучивање захтев за 

остваривање солидарне помоћи. 

  

Члан 13. 

  

Комисија најмање једном годишње подноси Одбору и Надзорном одбору извештај 

о свом раду, а посебно о утрошку финансијских средстава за солидарну помоћ. 

Одбор синдикалне организације најмање једном годишње разматра рад Комисије, 

питања минималне и максималне висине солидарне помоћи, услове и случајеве у 

којима се даје солидарна помоћ и друга питања везана за остваривање солидарне 

помоћи. 

Одлуком Одбора синдикалне организације Градске управе града Београда  може се 

мењати висина помоћи током календарске године, у зависности од расположивих 

средстава. 

  

  

IV – ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

  

  

Члан 14. 

  

Ова правила ступају на снагу даном усвајања на седници Одбора синдикалне 

организације.  

  

  

  

  

                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                            СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

                                                                                       Невенка Јакшић,с.р. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
* Износи промењени одлуком Одбора синдикалне организације од 8.9.2009. године 
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