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Број: 148-3/2017 
Датум: 21.04.2017. године 

 
 
 
У складу са чланом 14. Правилника о раду Фонда солидарнисти ЗЕДП ″Електро-

Бијељина″ а.д. Бијељина, Синдикални одбор је на својој једанаестој ванредној 
сједници одржаној 21.04.2017. године у Угљевику донио сљедећу: 
 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 
 

У потпуности се усваја записник Комисије Фонда солидарности са 
састанка одржаног 12.04.2017. године у Зворнику: 

 
I  Усвајање дневног реда и записника са предходног састанка  

 
Једногласно је усвојен дневни ред и записник са предходног састанка. 

 
I I  Разматрање приспјелих захтјева  
 

Увидом у књигу протокола констатовано је да су до 12.04.2017. године поднесено 
6 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. Силвана Васић – РЈ Зворник 

Колегиница је поднијела захтјев за помоћ у плаћању трошкова бањског лијечења 
које је обавила у приватној режији као начин лијечења. Постоји одобрење и за 
одлазак у бању од стране фонда али тек крајем године има мјеста у бањи. 
Како у правилнику о раду не постоји члан по коме би ми омогућили помоћ у 
оваквим и сличним ситуацијама, добро покривеним документацијом, ми нисмо 
могли да одобримо помоћ али смо сви ми у комисији били ЗА да се некако у 
оваквим ситуацијама помогне нашим колегама. 
Молимо вас да и ви размотрите ситуацију и критеријуме како би могли помоћи 
нашим колегама. Да ли ће то бити преко фонда, члановима или преко синдиката 
свим радницима. Ми смо става да би 50 % уз максимални новчани износ од неких 
250 КМ, било у реду да се призна за један одлазак у бању у току календарске 
године уз доставу комплетне дикументације.  

 
2. Небојша Анђелић – ЗЕДП Бијељина 

Одобрити исплату по члану 18.Правилника о раду Фонда солидарности у износу 
од 105 КМ – трошкови лијечења.  

 
3. Здравко Ђокић  – РЈ Угљевик 

Позива се колега да достави потврду или неки други доказ од породичног љекара 
да се лијек ХЕМОКВИН користи као замјена за неки лијек са терапије и да се 
користи у дозама у којима је и купован. 

  
4. Горан Радић – РЈ Бијељина 

Одобрити исплату по члану 18.Правилника о раду Фонда солидарности у износу                 
од 250 КМ – једнократна помоћ за особе са посебним потребама. 
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5. Драго Благојевић – РЈ Братунац 
Одобрити исплату по члану 18.Правилника о раду Фонда солидарности у износу                 
од 226 КМ – трошкови лијечења.  

 
6. Рада Јокић – РЈ Зворник 

Колегиница је поднијела захтјев за исчлањење из фонда солидарности. 
Одобрити исчлањење из Фонда солидарности.  

 
I I I Разно 
 

Због лакшег и прецизнијег рада комисије фонда солидарности молимо све колеге 
које траже помоћ за трошкове набавке лијекова, да рецепте које добију од љекара 
копирају и доставе уз захтијев јер само тако можемо прецизније одредити који су 
лијекови прописани и о којој дози се ради.  

Усвојен је став комисије фонда солидарности да се рачун за анализу крви, налазе, 
посматра као једна ставка и надамо се да ће то и СО подржати.  

Хвала! 
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 Одлуци. 
 
 
 
 
 
 

Доставити: 
 

1. Огласне табле, 
2. Комисија ФС, 
3. Књиговодство СО, 
4. а/а-.     

 
  
                        Предсједник СО: 

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


