На основу члана 38 Општег колективног уговора и члана 143 Колективног уговора за Јавно
предузеће «Електропривреда Србије» ( Службени гласник Републике Србије, бр. 33/95) и
одлуке Скупштине Синдиката ЕПС-а од 08.05.1997 Главни одбор Синдиката ЕПС-а је на
седници од 17.12.1997.године донео

СТАТУТ
ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ
ЗА ПРУЖАЊЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ РАДНИКА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА « ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ»
Члан 1

Оснивач Фонда је Синдикат радника « Електропривреда Србије» ( у даљем тексту :
Синдикат ЕПС) са јасно дефинисаним правима и обавезама који се регулишу овим
Статутом и другим општим актима Фонда.
Члан 2

Овим Статутом уређују се права и обавезе корисника Фонда, управљање,
пословање и однос Фонда са Фондовима ЈП и фондовима делова ЈП, као и друга
питања од значаја за рад Фонда.
Оснивањем Фонда не умањују се права запослених предвиђена одредбама
Колективног уговора за ЈП ЕПС.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Члан 3

Основни циљеви Фонда су :
1. Обезбеђење новчаних срдстава за деловање механизма солидарности и њихово
најцелисходније коришћење;
2. Помагање радницима у решавању и ублажавању одређених стања њихових
социјалних потреба које они не могу сами да реше;
3. Издвајање новчаних средстава за лечење, набавку лекова и ортопедских
помагала за чланове Фонда и чланове њихове уже породице;
4. Извршавање свих задатака и функција предвиђених овим СТАТУТОМ и другим
општим актима Фонда;
5. Сарадња са свим правним субјектима који могу да допринесу најефикаснијем
остваривању солидарности у радној средини.
Члан 4

У остваривању постављених циљева фонда обезбеђује се;
1. Утврђивање јединствених критеријума за коришћење средстава Фонда;
2. Стварање услова за деловање Фонда и мобилисање свих заинтересованих
фактора у остваривању механизма солидарности;
3. Јединствен систем управљања Фондом;
4. Стручно извршавање задатака на обезбеђивању новчаних средстава за потребе
солидарности;
5. Стручни рад са радницима и члановима њихових породица ради решавања
одређених социјалних потреба;
6. Успостављање сарадње са организацијама и органима ван ЈП ЕПС који могу да
допринесу ефикаснијем остваривању циљева Фонда ( фондови инвалидског,

здравственог и пензијског осигурања, заводи за запошљавање, хуманитане
организације и др.);
7. Нормативно регулисање материје солидарности;
8. Успостављање сарадње са пословодним органима, синдикалним организацијама
и другим носиоцима солидарности у ЈП ЕПС, одн. ЈП;
9. Стварање кадровских, материјалних и просторних услова за рад Фонда;
10. Прецизно регулисање надлежности Фонда и Фондова ЈП, односно Фондова
делова ЈП утврђених овим Статутом и другим општим актима Фонда укључујући и
одговарајући систем финансирања;
11.Обезбеђивање јавности у раду Фонда.

ДЕЛОВАЊЕ ФОНДА
Члан 5

Социјалне потребе радника ЈП ЕПС задовољавају се кроз деловање Фонда који је
јединствен на нивоу ЈП ЕПС и деловање и Фондова ЈП, односно Фондова делова ЈП
( у даљем тексту : Фонд ЈП и Фонд дела ЈП ), као посебних организационих облика
за пружање солидарне помоћи радницима.
Члан 6

У Фондовима наведним у члану 5 овог Статута задовољавају се одређене социјалне
потребе радника, а према надлежностима утврђеним овим Статутом и другим
актима Фонда.

КЛАСИФИКАЦИЈА СТАЊА СОЦИЈАЛНИХ ПОТРЕБА
Члан 7

На нивоу фонда решавају се следећа стања цоцијалних потреба: болест,
инвалидитет и професионална обољења корисника Фонда.

ИЗВОРИ СРЕДСТАВА
Члан 8

Средства Фонда се обезбеђују :
- из дела средстава која ЈП ЕПС односно ЈП обезбеђује пиликом сваке исплате
зарада и аконтација зарада која се уговором између ЈП ЕПС-а и Синдиката одређује
сваке године ;
- средстава из дела синдикалне чланарине у складу са Статутом Синдиката ЕПС-а
Средства из става 1. овог члана стални су извори средстава Фонда и уплаћују се
при исплати аконтације и коначној исплати зарада радника, на жиро рачун Фонда.
Члан 9

Поред сталних извора средстава Фонд може обезбеђивати средства и на следећи
начин:
- од помоћи коју Синдикат ЕПС-а уплати у Фонд сходно потребама, а према
финансијском плану Синдиката ЕПС-а ;
- од помоћи коју синдикати ЈП уплате у Фонд, а према својим материјалним
могућностима ;
- легати, спонзори, прилози ;
- коришћење разних финансијских опција и акција у сврхе солидарности ;

-

посебним издвајањем ЈП ЕПС односно ЈП за одређене потребе солидарности;
посебним одлукама за конкретне случајеве солидарности.

КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 10

Средства Фонда користе се за :
- лечење, набавку лекова и ортопедских помагала за чланове Фонда и чланове
њихове уже породице када вредност прелази 10 просечних нето зарада у ЈП ЕПС
остварених у задњем месецу претходне године.
Члан 11

Средства Фонда за потребе Фондова ЈП, Фондова делова ЈП и Дирекције ЈП ЕПС-а,
у складу са чланом 10 Статута, користе се за :
- пружање материјалне помоћи у трошковима лечења, набавке лекова и
ортопедских помагала ( радника, деце радника или брачног друга ) ;
- пружање помоћи деци радника погинулих на радном месту.
Члан 12

Одлуку о коришћењу средстава Фонда доноси Управни одбор Фонда, на основу
захтева радника, а у складу са финансијским планом.
Уколико се у току године не искористе сва средства за намене из члана 10 овог
Статута, преостали износ срдстава може да се пренесе за намене из члана 11 овог
Статута.
Члан 13

За раднике Дирекције одлуку о коришћењу средстава за намене из члана 7 овог
Статута доноси Управни одбор Фонда.
Члан 14

Средства Фонда су наменска и могу се користити искључиво у врхе утврђене овим
Статутом и Правилима Фонда.
Члан 15

У случају ненаменског коришћења средстава члан Фонда је дужан да врати
додељена средства, уз законску затезну камату.
Члан 16

Помоћ члану Фонда може се дати више пута у току календарске године ако
надлежни орган оцени да је пружање помоћи неопходно.
Средства Фонда додељују се бесповратно.
Члан 17

Члан Фонда стиче право на коришћење средстава у смислу члана 10 овог Статута по
истеку 30 дана од дана оснивања Фонда.
Члан 18

Средства Фонда могу се уступити на привремено коришћење Фондовима и
организацијама синдиката у ЈП ЕПС ако надлежни орган Фонда утврди да није
поднет довољан број захтева или ако за то постоје други оправдани разлози.

Одлуку о усмеравању средстава из става 1 овог члана надлежни оргн Фонда на
основу писменог захтева заинтересованих организација, органа односно радника.
Средства добијена усмеравањем обавезно се враћају у Фонд под условом и у
роковима утврђеним одлуком надлежног органа.

УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Члан 19

Члану Фонда могу се доделити средства под следећим условима :
- да се налази у стању одређене социјалне потребе предвиђене овим Статутом,
односно Правилима Фонда ;
- да постоје докази о стању социјалне потребе ;
- да је поднет захтев за потребном документацијом, сходно прописаном поступку ;
- да постоји одлука надлежног органа Фонда.
Члан 20

Чланови Фонда могу да буду само чланови Синдиката под условом да синдикална
организација ЈП уплаћује чланарину у складу са чланом 90 Статута Синдиката ЈП
ЕПС.
Фондови ЈП и делова ЈП учествују у финансирању помоћи за кориснике са 10% од
одобрене суме.
Члан 21

Члан Фонда може користити седства Фонда само под условима предвиђеним овим
Статутом, односно Правилима Фонда.

УПРАВЉАЊЕ ФОНДОМ
Члан 22

Под управљањем Фондом према овом Статуту подразумевају се две различите али
узајамно зависне функције, и то :
1. Управљање као скуп функција које омогућавају пословање Фонда, а односе се на:
планирање, организацију, руковођење, располагање кадровима и контролу рада,
што ће се детаљније регулисати одговарајућим општим актима Фонда и
2. Управљање као институција руковођења Фондом, преко одговарајућих органа.
Члан 23

Органи Фонда су :
1. Управни одбор који има 7 чланова
2. Комисија за заштиту права чланова Фонда која има 5 чланова
3. Надзорни одбор који има 5 чланова
Органи из става 1 овог члана могу оснивати радна и помоћна тела као извршне и
стручне органе, ради обављања послова из своје надлежности.
Члан 24

Именовање и разрешавање чланова Управног одбора врши Главни одбор на
предлог Ресора за социјалну заштиту.
Члан 25

Управни одбор ради у седницама.

Седницама Управног одбора председава председник, а у његовом одсуству заменик
председника.
Председника Управног одбора именује и разрешава Главни одбор Синдиката ЕПС-а
на предлог Ресора социјалне заштите.
Члан 26

Мандат чланова Управног одбора траје четири године и исто лице може бити поново
именовано у Управни одбор.
Управни одбор доноси одлуке већином гласова чланова Управног одбора и за свој
рад одговоран је Главном одбору.
Члан 27

Управни одбор обавља следеће послове:
- доноси програм и план рада и финансијски план Фонда ;
- доноси Правила Фонда, Пословник о раду пргана фонда и друга акта;
- доноси одлуке о одобравању коришћења средстава Фонда и стара се о
спровођењу донетих одлука;
- одлучује о усмеравању средстава Фонда у смислу члана 18 овог Статута и
утврђује услове и рокове за њихово враћање;
- врши оцену основаности поднетих захтева као и потребне провере непосредно
или преко стручних служби и других органа;
- стара се о наменском коришћењу средстава;
- сарађује са организацијама Синдиката и пословодним органима у ЈП ЕПС
односно ЈП, као и другим организацијама и органима који могу да допринесу
остваривању солидарности у ЈП ЕПС, односно ЈП.
Члан 28

О приговорима на одлуке Управног одбора одлучује Комисија за заштиту права
чланова Фонда, као другостепени орган.
Комисија из става 1 овог члана има 5 чланова и именује их Главни одбор Синдиката
ЕПС-а.
Члан 29

Надзорни одбор врши надзор над радом и коришћењем средстава Фонда.
Надзорни одбор има пет чланова које именује Главни одбор Синдиката ЕПС-а.
Члан 30
Ближе одредбе о раду Управног одбора, Комисије за заштиту права чланова Фонда
и Надзорног одбора утврђују се Пословником о раду органа Фонда.
Пословником из става 1 овог члана уређују се и именовање, састав и рад органа
Фондова ЈП, односно дела предузећа.

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА ФОНДОВА
Члан 31

Члан Фонда има право:
- да користи средства Фонда према условима за доделу средстава и у складу са
утврђееним критеријумима;
- да буде биран у органе Фонда;
- да иницира и учествује у вођењу одређених акција солидарности;
- да интервенше у вези са неправилностима у раду Фонда;
- да подноси жалбе на одлуке о коришћењу средстава Фонда.

Члан 32

Дужности члана Фонда су:
- да учествује у финансирању Фонда, према општим актима и донетим одлукама;
- да поднесе прописану документацију уз захтев за коришћење средстава Фонда;
- да се придржава утврђеног поступка за остваривање права на помоћ;
- да активно учествује у акцијама и раду Фонда;
- да указује на неправилности и предлаже мере у вези са радом Фонда;
- да доприноси развоју солидарности у радној средини.

ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОМОЋ
Члан 33

Захтев за коришћење средстава са прописаном документацијом подноси се преко
Фонда ЈП и Фондова делова ЈП који захтев прослеђују Управном одбору Фонда ЈП
ЕПС уз мишљење о оправданости захтева.
У случају да у ЈП и деловима ЈП није основан Фонд, захтев се подноси преко
надлежне организације Синдиката.
Члан 34

Стручна служба обрађује захтев и припрема предлог за одлучивање надлежном
органу Фонда.
Члан 35

Стручна служба Фонда о донетој одлуци надлежног органа обавештава радника по
чијем се захтеву одлучивало и све органе за које постоји обавеза обавештавања о
донетој одлуци.
Члан 36

У извршењу донете одлуке стручна служба обезбеђује раднику пружање
одговарајуће помоћи.

ПОСЛОВАЊЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА
Члан 37

Документација Фонда мора да буде потпуна, јасна, сређена, такода се увек има
преглед стања социјалних потреба радника, донетих одлука са приложеним
доказима и мишљењима, поднетих захтева за решавање социјалних потреба, износе
новчаних средстава са којима Фонд располаже, као и начин коришћења средстава
Фонда.
Члан 38

Ближе одредбе о пословању и документацији Фонда уређују се Правилима Фонда.

СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ФОНДА
Члан 39

Централа Синдиката ЕПС-а у сарадњи са ЈП ЕПС-ом преузима обавезу да за
потребе Фонда обавља све стручне, финансијске, административно – техничке и
друге послове.

Члан 40

Као стручни послови из члана 39 Статута посебно се сматрају :
- послови социјалне заштите
- материјално – финансијски послови
- правни послови
- послови организације и руковођења службом Фонда.
Стручне службе Фонда дужне су да Фондовима ЈП и Фондовима делова ЈП на њихов
захтев пружају стручну помоћ.
Члан 41

ЈП ЕПС ће обезбедити да се послови из члана 43 Статута обављају у посебном
организационом облику који ће утврдити својим општим актим – одлуком о
унутрашњој организацији рада и систематизацији радних места по претходно
прибављеном мишљењу надлежне синдикалне организације.
У случају потребе централа Синдиката ЕПС-а може сносити трошкове зараде за
запосленог у Фонду.
Стручне послове који ће се обављати у Фондовима ЈП и Фондовима делова ЈП
одређују надлежне организације синдиката у сарадњи са директорима ЈП.

ОДНОС ФОНДА ПРЕМА ФОНДОВИМА ЈП
И ФОНДОВИМА ДЕЛОВА ЈП
Члан 42

Фонд се оснива као јединствен у ЈП ЕПС и средства Фонда могу користити сви
чланови Фонда у складу са јединствено утврђеним критеријумима.
Члан 43

Фонд и Фондови ЈП и Фондови делова ЈП одлучују о додели средстава свако у
оквиру својих надлежности, а према утврђеним критеријумима.
Члан 44

Фонд, одн. Фондови ЈП и Фондови длова ЈП доносее одлуке о додели средстава на
основу својих финансијских планова.
Члан 45

Фонд и Фондови ЈП и Фондови делова ЈП остварују међусобну сарадњу и помажу
једни другима у решавању одређених социјалних потреба, према материјалним
могућностима.
Члан 46

Фонд и Фондови ЈП и Фондови делова ЈП послују у складу са одредбама овог
Статута и другим општим актима Фонда.
Члан 47

У ЈП у којима нису формирани Фондови солидарности организације синдиката дужне
су да у року од највише 60 дана од усвајања овог Статута донесу одлуку о
формирању Фонда ЈП.

ПРЕСТАНАК РАДА ФОНДА
Члан 48

Одлуку о престанку рада Фонда доноси оснивач Фонда, када престане потреба за
његовим радом или се стекну разлози за његово укидање.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 49

Одговорност за злоупотребу у раду Фонда сноси:
- члан Фонда који подношењем лажне документације злоупотреби право на доделу
средстава Фонда;
- стручно лице које злоупотреби своја овлашћења у раду Фонда;
- надлежни орган који донесе одлуку супротну овом Статуту и другим општим
актима Фонда.
Висина и врста казне одредиће се Правилима Фонда.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 50

Издвајање средстава из члана 8 овог Статута почеће од прве исплате зарада, после
ступања на снагу овог Статута.
Члан 51

До усвајања плана за текућу годину, расподела средстава на ЈП врши се у односима
утврђеним за претходну годину.
Члан 52

Ближе одредбе о изворима,условима за доделу средстава и начину њиховог
коришћења, поступку за остваривање права на помоћ, правима и обавезама чланова
Фонда, раду стручних служби, сарадњи са другим Фондовима, органима и
организацијама и другим питањима од значаја за рад и пословање Фонда, утврђује
се Правилима Фонда и другим општим актима.
Члан 53

Одредбе овог Статута које се односе на коришћење средстава, услове за доделу
средстава, права и дужности чланова Фонда, поступак за остваривање права на
помоћ, пословање и документацију, стручне службе Фонда, престанак рада Фонда и
казнене одредбе, аналогно се примењују и на Фондове ЈП и Фондове делова ЈП.
Члан 54

Управни одбор подноси финансијски план Фонда за текућу годину Главном одбору
на усвајање.
Главни одбор има право да затражи ванредни финансијски извештај од Управног
одбоа Фонда.
Члан 55

Управни одбор је дужан да шестомесечно подноси извештај о раду и финансијски
извештај Главном одбору.

Члан 56

Измене и допуне овог Статута врше се на исти начин и по истом поступку који важе
за његово доношење.
Члан 57

Овај Статут ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања.

председник
Главног одбора
Синдиката радника ЕПС-а
Миленко Гостојић, ср.

