Синдикална организација
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" Бијељина
ФОНД СОЛИДАРНОСТИ
Мајевичка 97, 76300 Бијељина, Тел./Факс: +387(0)55/208-032; e-mail: sindikat@elektrobijeljina.com
ЈИБ 4401001560041; Жиро-рачун: 555-000-00132980-39 Нова Банка, Бања Лука

Број: 373-3/2016
Датум: 02.12.2016. године
У складу са чланом 14. Правилника о раду Фонда солидарнисти ЗЕДП ″ЕлектроБијељина″ а.д. Бијељина, Синдикални одбор је на својој тридесет првој редовној
сједници одржаној 02.12.2016. године у Бијељини донио сљедећу:
ОДЛУКУ
Члан 1.
Дјелимично се усваја записник Комисије Фонда солидарности са састанка
одржаног 24.11.2016. године у Бијељини:
I

Усвајање дневног реда и записника са предходног састанка
Једногласно је усвојен дневни ред и записник са предходног састанка.

II

Разматрање приспјелих захтјева

Увидом у књигу протокола констатовано је да су до 24.11.2016. године поднесено
8 захтјева за помоћ из Фонда солидарности ЗЕДП „Електро-Бијељина“.
У складу са Правилником о раду Фонду солидарности, Комисија Фонда
солидарности је разматрала приспјеле захтјеве и даје приједлог рјешења за исте.
1. Нада Павловић – ЗЕДП Бијељина
Комисија Фонда солидарности нема овлаштења да ангажује стручно лице које би
утврдило или оповргло Ваше тврдње тако да Вас молимо да овакве захтјеве
адресирате на синдикат.
Синдикални одбор је на 28. Сједници одржаној 01.09.2016. године донио
одлуку да се колегиници не одобри исплата, те овај захтјев више неће
разматрати.
2. Митар Марковић – РЈ Угљевик
Одобрити исплату по члану 16. Правилника о раду Фонда солидарности у
износу од 149 КМ – трошкови лијечења.
3. Тодоровић Слободан – РЈ Угљевик
Одобрити исплату по члану 16. Правилника о раду Фонда солидарности у
износу од 107 КМ – трошкови лијечења члана породице.
4. Драгана Рикановић – РЈ Угљевик
Неодобрити исплату – нису достављени фискални рачуни.
5. Марица Илић – ЗЕДП Бијељина
Неодобрити исплату – захтјев мањи од 100 КМ.
6. Милош Марковић – РЈ Бијељина
Након жалбе колеге Марковића на висину одобрених средстава, Синдикални
одбор је детаљно прегледао документацију из архива Фонда солидарности, те
установио да је Комисија начинила пропуст у раду, јер је предложила исплату
трошкова лијечења који су настали у мјесецу учлањења. На основу изложеног,
Синдикални одбор је донио одлуку да се НЕ ОДОБРИ исплата средстава.
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7. Жељко Остојић – РЈ Братунац
Неодобрити исплату – захтјев мањи од 100 КМ.
8. Драго Благојевић – РЈ Братунац
Одобрити исплату по члану 16. и 18. Правилника о раду Фонда солидарности у
износу од 328 КМ – трошкови лијечења члана породице.
I I I Разно
Договорено је да се следећи састанак одржи чим се укаже потреба за њим,
односно ако је поднесен и само један захтјев за исплату средстава из Фонда
солидарности.
Члан 2.
Извршити исплату одобрених средстава према овој Одлуци.

Доставити:
1.
2.
3.
4.

Огласне табле,
Комисија ФС,
Књиговодство СО,
а/а-.

Предсједник СО:
_________________________________________

(Бранислав Секулић, дипл.инж.ел.тех.)
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