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На основу члана 58. Колективног уговора „Електропривреде“ Републике Српске, 
Синдикални одбор „Електро-Бијељине“, на сједници одржаној 08.11.2017. године 
доноси:  
 
 

ПРАВИЛНИК 
 

о расподјели средстава које послодавац уплаћује на рачун Синдикалне 
организације 

 
 
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Овим Правилником утврђују се услови и критеријуми за расподјелу средстава које је 
Послодавац обавезан да издваја на рачун синдикалне организације сваког мјесеца у 
износу од 1,25% од бруто плате. 
 
 
II – ЕЛЕМЕНТИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА 
 

Члан 2. 
 
Синдикална организација ће горе наведена средства користити: 

1. Један дио средстава у процентуалном износу ће бити издвојено за: 
-     Синдикат удружених радника Енергетике РС – 4% 
-     Синдикат Електропривреде РС – 12% 
2.   Преостали  дио средстава ће бити издвојено за: 
-     на име  организовања социјалне и хуманитарне помоћи, помагање 
хуманитарних институција, спортских организација по приједлогу или одлуци 
Послодавца, 
-     превенцију радне инвалидности,  
-     лијечење радника, 
-     организовање културних и спортских активности,  
-     помагање социјалних случајева, 
-     учешће у хуманитарним акцијама и активностима које воде унапређењу 
друштвеног живота заједнице, 
-     остале синдикалне активности.     
 

Члан 3. 
 
Синдикална организација ће у својим годишњим финансијским плановима ова средства 
планирати у приходовној страни, а у расходовној страни ће се разрадити детаљније по 
ставкама. 
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Члан 4. 

 
Средства ће бити трошена јавно и траспарентно. 
Синдикални одбор и Предсједник ће доносити Одлуке о утрошку средстава које ће бити 
уредно архивиране у регистар Синдикалног одбора. 
 

Члан 5. 
 
Синдикални одбор и Предсједник Синдикалне организације ће уредно подносити 
извјештаје  Послодавцу у складу са чланом 58. Колективног уговора „Електропривреде“ 
Републике Српске. 
 
 
III – ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 6. 
 
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли и 
примјењиваће се од 15.11.2017. године. 
 
 
 
У Бијељини, 08.11.2017. године  
  
 
 

 

   

 

 

 

                                           предсједник Синдикалне организације 
           Милан Лукић, дипл.инж.ел.технике 
 

                   _______________________________ 
                           

Доставити: 
 

1. Наслову, 
2. а/а. 

 


