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: 87-3/2015
Датум: 20.04.2015. године

У складу са чланом 13. Правилника о раду Фонда солидарнисти ЗЕДП ″ЕлектроБијељина″ а.д. Бијељина, Синдикални одбор је на својој четвртој ванредној сједници
одржаној 17.04.2015. године у Бијељини је донио сљедећу:
ОДЛУКУ
Члан 1.
У потпуности се усваја записник Комисије Фонда солидарности одржаног
30.03.2015. године у Зворнику:
Дефинисање начина исчлањења из Фонда солидарности

I

Договорено је да се направи промјена Правилника о раду Фонда солидарности о
начину исчлањења из фонда. Процес исчлањења би текао:
- Попунити иступницу из Фонда солидарности,
- Комисија ће да размотри захтјев и да да приједлог рјешавања истог у складу са
Правилником о раду Фонда солидарности,
- На основу записника, Синдикат доноси одлуку да ли тражилац исчлањења
испуњава услове за исчлањење. Ако су услови испуњени, даје налог благајни да
се исчлањеним радницима више не наплаћује, одбија, чланарина а у противном
се захтјев одбија до стицања услова за исчлањење.
1. Босиљка Гурдулић – СП Дирекција
Захтјев за исчлањења из Фонда солидарности.
Одобрено је исчлањење из Фонда солидарности без поврата средстава. Рок за
исчлањење са повратом средстава је истекао 01.03.2015. године.
2. Драган Спасојевић – СП Дирекција
Захтјев за исчлањења из Фонда солидарности.
Одобрено је исчлањење из Фонда солидарности без поврата средстава. Рок за
исчлањење са повратом средстава је истекао 01.03.2015. године.
II

Разматрање приспјелих захтјева

Увидом у књигу протокола констатовано је да су до 30.03.2015. године поднесено
7 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. Костадин Јовановић – СП Бијељина
Одобрити исплату по чл. 21. Правилника о раду Фонда солидарности – 198,50 KM
лијечење члана уже породице.
2. Нада Павловић – СП Дрекција
Не одобрити исплату по члану 20. и 21. Правилника о раду ФС – аванс за
лијечење члана породице.
Није дефинисано правилником о раду Фонда солидарности.
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3. Драган Урошевић – СП Дрекција
Не одобрити исплату по чл. 17. Правилника о раду ФС – збир рачуна је мањи од
минимално дозвољене исплате од 100 КМ.
4. Недељко Вилотић – СП Дрекција
Не одобрити исплату по чл. 17. Правилника о раду ФС – именовани није члан
ФС дуже од 6 мјесеци.
5. Бојан Лучић – СП Дрекција
Не одобрити исплату по чл. 17. Правилника о раду ФС – комисија не може да
утвдри да ли је установа у којој је извршен преглед, налаз у систему Фонда ЗО РС.
6. Радо Миловановић – СП Угљевик
Одобрити исплату по чл. 17. Правилника о раду ФС у износу од 1.511,87 КМ Трошкови лијечења.
7. Ружица Радовановић – СП Угљевик
Не одобрити исплату по чл. 17. Правилника о раду ФС – рачуни, трошкови су
настали 06/2014 по самом учлањењу а по правилнику мора да прође 6. мјесеци од
учлањивања да би се поднио захтјев за исплату и од тог датума се могу
прикупљати рачуни.
III

Разно

Упућен је захтјев СО ЗЕДП „Електро-Бијељина“ да се набави списак свих
здравствених установа у РС које су укључене у Фонд здравственог осигурања РС.
Заједнички радити са СО на дефинисању и корекцији одређених чланова
Правилника о раду ФС.
Члан 2.
Извршити исплату одобрених средстава према записнику Комисије ФС.

Доставити:
1. Огласне табле,
2. Књиговодство СО,
3. а/а-.

Предсједник СО:
_________________________________________

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