
 

 

Бр. 141/23 

Дана 09.03.2023.г 
 

На основу члана 56. Статута Синдиката и Одлуке Републичког одбора о формирању Фонда 

Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије за новчане позјамице од дана 
22.02.2023.године, Републички одбор на седници одржане дана 06.03.2023.г доноси следећи 

 

ПРАВИЛНИК О 

КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ФОНДА СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ 

ЗАШТИТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА НОВЧАНЕ ПОЗЈАМИЦЕ ЧЛАНОВИМА 

СИНДИКАТА 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
 

Правилником о коришћењу средстава фонда Синдиката запослених у социјалној заштити 

РС за новчане позајмице члановима Синдиката (даље: Правилник) уређује се начин стицања 
средстава фонда, начин коришћења средстава и поступак остваривања права на коришћење 

средстава фонда односно коришћење права на новчане позајмице од стране чланова. 

 

Члан 2. 
 

Фонд за новчане позајмице је обавезан фонд који сходно одредбама овог правилника могу 

да користе сви чланови Синдиката под условима и у случајевима предвиђеним овим Правилником. 

Новчани фонд Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије за новчане 

бескаматне позајмице се утврђује у износу од 10 процената годишњег буџета Синдиката по основу 

чланарина за текућу годину. 
Износ буџета за позајмице дефинисан је као максималан износ буџета који се након 

реализације и враћања појединачних позајмица ослобађа у делу враћених средстава који се даље 

користе сврху одобрења новчаних позајмица. 
Додатна средства за фонд могу се стицати и на основу донација. 

 
 

II ОСНОВ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА 

 

Члан 3. 

 

Право на новчану позајмицу има члан Синдиката са најмање 6 месеци непрекидног 

чланства у синдикалним организацијама у оквиру Синдиката или 6 месеци непрекидног чланства 

директно у Синдикат и који немају евидентиран дуг на име неплаћене чланарине 
Средства фонда за новчане бескаматне позајмице може члан Синдиката из става 1. овог 

члана у минималном износу од 10.000,00 динара и максималном у износу од 30.000,00 динара. 



Члан 4. 

 

Члану Синдиката позајмица се може одобрити из следећих разлога: 

 плаћања заосталих рачуна за инфостан, струју, комуналије, станарину и сл. 

 измирења заосталих рата кредита у банкама, 

 куповина књига, опреме и школског прибора за децу, 

 плаћање школарине за члана Синдиката или за децу члана Синдиката, 

 куповина дрва и огрева, 

 куповина лекова за терапије у случају дуже болести коју не обезбеђује РФЗО  

 плаћање хитних специјалистичких прегледа – дијагностика за члана синдиката и чланове 
уже породице чије трошкове сносе чланови самостално (ултразвук, скенер, магнетна 
резонанца) 

 
 

Члан 5. 
 

Члан Синдиката подноси образложен захтев за одобрење новчане позјамице у износу и по 

условима из овог Правилника. Захтев мора бити прецизно образложен и документован. 

Саставни део документације је Изјава – сагласност члана Синдиката да се од његове зараде 

врши обустава - административна забрана и уговор о новчаном зајму којим се дефинишу права и 

обавезе и услови враћања позајмице. 

 

Члан 6. 
 

Рок враћања позајмице је у највише 4 једнаке месечне рате. 

Прва рата доспева од зараде запосленог за наредни месец у односу на зараду за месец у којем 
се одобрава зајам. 

План отплате и висину месечне рате дефинише члан Синдиката приликом подношења 

захтева све у границама овог Правилника. 

Члан Синдиката је дужан да одобрену позајмицу враћа кроз директне уплате на рачун 

Синдиката у складу са уговореном динамиком. У случају кршења уговорене динамике Синдикат ће 
активирати изјаву – сагласност радника односно администативну забрану ради наплате свог 

потраживања. 

Члану Синдиката позајмица се може одобрити једном у току године. 
Уколико члан Синдикалне организације или Синдиката жели да иступи из чланства, пре 

ишчлањења, дужан је да измири своју обавезу у висини преосталог дуга. Уколико члан Синдикалне 

организације стекне право за одлазак у пензију, дужан је да измири своју обавезу од последње плате 
у висини преосталог дуга. 

 

I I I ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОЗАЈМИЦУ 

 

Члан 7. 
 

За остваривање права на новчану позајмицу члан Синдиката подноси захтев Синдикату 
запослених и социјалној заштити писменим путем непосредно или поштом на адресу седишта 

синдиката Пожешка бр. 41, Београд или електронски на мејл адресу Синдиката 

sindikatzsz@sindikatzsz.org.rs 

Уз образложен захтев члан Синдиката дужан је да достави и потребну документацију која 
доказује испуњеност услова за остваривање права на коришћење средстава фонда све у складу са 

разлозима за одобрење зајама из члана 4. овог Правилника. 

mailto:sindikatzsz@sindikatzsz.org.rs


Уз захтев члан Синдиката је дужан да достави и потписан уговор о зајму и изјаву - сагласност 

за обуставу од зараде коју ће Синдикат активирати уколико члан Синдиката не буде враћао зајам у 
уговореној динамици. Обрасци наведених докумената саставни ду део овог правилника и биће 

објављени на интернет страници Синдиката. 

Уз захтев члан Синдиката дужан је да достави и број рачуна на који ће бити уплаћена 
позајмљена средства. 

 

Члан 8. 
 

О захтевима за новчану позајмицу одлучује Председништво синдиката које може пренети 

ово овлашћење на председника Синдиката. 
На одлуку о коришћењу средстава фонда члан Синдиката може поднети жалбу Републичком 

одбору у року од осам дана од дана достављања одлуке. Републички одбор одлучује о жалби члана 

синдиката на првој наредној седници Републичког одбора. 

 

Члан 9. 

 
Овај Правилник ступа на снагу 8 дана по објављивању на огласној табли Синдиката. Измене 

и допуне овог Правилника доносе се по поступку предвиђеном за његово доношење. 

 

У Београду, дана 06.03.2023.г За РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР: 
 

Мирјана Вељовић, с.р 
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