
На основу члана 32. Статута Синдиката „СОЛИДАРНОСТ“ Поште Србије,
Главни одбор доноси:

ПРАВИЛНИК О РАДУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ,

којим  се  ближе  регулишу  права,  критеријуми  и  висина  одобрених  средстава  Фонда
солидарности.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1. 

Овим Правилником се регулише и уређује: 
- начин формирања средстава Фонда солидарности (у даљем тексту Фонда);
- права, услови и критеријуми коришћења средстава Фонда;
- управљање и надзор над радом Фонда и
- завршне одредбе. 

Члан 2. 

Члан Синдиката  је  истовремено и члан Фонда.  Члан Фонда има право на  коришћење
средстава Фонда у складу са Правилником Фонда. 

ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ: 

Члан 3.

1. Захтеви за доделу помоћи из средстава Фонда упућују се Синдикалној 
организацији/Повереништву или Главном одбору преко које је члан синдиката организационо 
повезан са Синдикатом „СОЛИДАРНОСТ“ Поште Србије
2. Главни одбор или Синдикална организација/Повереништво прегледа захтеве и оне који су у 
складу са одредбама Правилника и овим Упутством доставља Комисији Фонда солидарности. 
Сачињен и потписан Захтев за доделу солидарне помоћи доставља се Комисији Фонда.
3. Нечитка, непотпуна, електронском поштом и факсом достављена документација неће се 
разматрати и биће враћена Синдикалној организацији/Повереништву.
4. Право на помоћ члан Фонда не може остварити за члана уже породице који је члан другог 
синдиката у ЈП  „Пошта Србије“ или је у радном односу.
5. Рачуни којима се доказују трошкови не могу бити старији од 90 дана.
6. У медицинској документацији треба да је јасно утврђена терапија.
7. За куповину лекова у иностранству мора се приложити и потврда лекара специјалисте да лек 
нема адекватну замену у земљи.
8. За пружање здравствених услуга које се не врше у установама које се финансирају из 
Републичког фонда мора се приложити потврда лекара специјалисте из одговарајуће здравствене
установе да се предметна услуга није могла извршити у установи која се финансира из 
Републичког фонда здравстваног осигурања.



9. Право на помоћ из средстава Фонда солидарности по основу плаћања трошкова лечења, 
здравствених услуга, набавке лекова и помагала може се остварити на годишњем нивоу највише 
до максималног износа.
10. Фонд солидарности неће одобравати солидарне помоћи чији је износ мањи од 2.000 РСД.
11. Запослени може остварити право на солидарну помоћ из средстава Фонда солидарности под 
условом да је члан Синдиката непрекидно најмање 90 дана осим у случају предвиђеним тачком 
5. Правилника, односно чланом 9.

ВИСИНА ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА: 

Члан 4.

На основу члана 4. Правилника Фонда солидарности средства Фонда одобравају се и користе за: 

1. ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА :

Члан 5.

а) Плаћање трошкова лечења и здравствених услуга за члана Фонда и чланове уже породице 
(брачни друг и деца). Трошкови лечења и здравствених услуга за члана Фонда и чланове уже 
породице одобравају се према рачунима а највише до 20.000 РСД на годишњем нивоу. 
Потребна документација:
- Захтев члана Фонда на одговарајућем обрасцу;
- Фотокопија медицинске документације из које се јасно види да је постојала потреба за лечењем
и пружањем здравствених услуга;
- Готовински рачун који прати фискални одсечак. 

б) Плаћање трошкова лечења у одговарајућим рехабилитационим центрима за члана Фонда. 
Трошкови лечења у одговарајућим рехабилитационим центрима одобравају се само члановима 
Фонда у износу рачуна, а највише до 15.000 РСД. 
Потребна документација: 
- Захтев члана Фонда на одговарајућем обрасцу;
- Фотокопија медицинске документације из које се јасно види да је постојала потреба за лечењем
у одговарајућем рехабилитационом центру;
- Готовински рачун који прати фискални одсечак.

в) Помоћ члану Фонда у случају заразе вирусом КОВИД-19 у зависности од дужине одсуства са 
рада одобравају се средства највише до 10.000 РСД и то за одсуство са рада до 14 дана највише 
5.000 РСД и до 30 дана највише 10.000 РСД. За дуже одсуство са рада од 30 дана примењиваће 
се услови из Тачке 1. подтачка „а“ овог Правилника.



2. НАБАВКА ЛЕКОВА И ОРТОПЕДСКИХ ПОМАГАЛА

Члан 6.

а) Члану Фонда одобрава се помоћ за купљене лекове или ортопедска помагала у висини рачуна, 
а највише до 20.000 РСД.  
Члану уже породице одобрава се помоћ за купљене лекове у висини рачуна, а највише до 15.000 
РСД. 
Потребна документација: 
- Захтев члана Фонда на одговарајућем обрасцу;
- Фотокопија медицинске документације из које се јасно види врста и количина лекова;
- Готовински рачун који прати фискални одсечак. 

б) Помагала Члану фонда и члану уже породице одобрава се помоћ за купљено помагало у 
висини износа рачуна, а највише до 15.000 РСД. Члану Фонда одобрава се помоћ за купљена 
диоптријска стакла или сочива (уз услов за сочива да је диоптрија већа од ± 5). 
Потребна документација: 
- Захтев члана Фонда на одговарајућем обрасцу;
- Фотокопија медицинске документације из које се јасно види неопходност набавке помагала, 
диоптријских стакала или сочива;
- Готовински рачун који прати фискални одсечак.

3. РОЂЕЊЕ И УСВАЈАЊЕ ДЕТЕТА 

Члан 7.

Помоћ по наведеном основу одобрава се у износу од 10.000 РСД. 
Потребна документација: 
- Захтев члана Фонда на одговарајућем обрасцу;
- Фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- Фотокопија документа надлежне установе којим се доказује усвајање детета.

4. ПОМОЋ ЧЛАНУ ФОНДА КОЈИ ЈЕ НА ДУЖЕМ БОЛОВАЊУ 

Члан 8.

Право по наведеном основу остварује се после 90 дана непрекидног боловања или у зависности 
од тежине случаја, а највише два пута у току календарске године у износу од 15.000 РСД. 
Потребна документација: 
- Захтев члана Фонда на одговарајућем обрасцу;
- Фотокопија дознаке или последњи извештај лекарске комисије. 



5. СМРТ ЧЛАНА ФОНДА, ЧЛАНА УЖЕ ПОРОДИЦЕ И СМРТ РОДИТЕЉА ЧЛАНА
ФОНДА

Члан 9.

Помоћ по наведеном основу одобрава се:
а) У износу од 35.000 РСД за смрт члана Фонда; 
б) У износу од 20.000 РСД за смрт члана уже породице; 
в) У износу од 15.000 РСД за смрт родитеља члана Фонда. 
Потребна документација: 
- Захтев члана Фонда или синдикалне организације/Повереништва на одговарајућем обрасцу;
- Фотокопија из матичне књиге умрлих или потврда о смрти издата од надлежне установе; 

6. ПОМОЋ ЧЛАНУ ФОНДА КОМЕ ЈЕ ОТКАЗАН УГОВОР О РАДУ ЗБОГ
СИНДИКАЛНЕ АКТИВНОСТИ 

Члан 10.

Помоћ по наведеном основу на образложени захтев Синдикалне организације/Повереништва 
може одобрити својом Одлуком Скупштина синдиката и то највише у износу до половине 
просечне нето зараде у Предузећу. 
Потребна документација: 
- Захтев члана Фонда или синдикалне организације/Повереништва на одговарајућем обрасцу.

7. УБЛАЖАВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ВАНРЕДНИХ
ДОГАЂАЈА

Члан 11.

Помоћ по наведеном основу одобрава се у износу до 20.000 РСД.
Потребна документација: 
- Захтев члана Фонда или синдикалне организације/Повереништва на одговарајућем обрасцу.

8. ПОМОЋ ЧЛАНУ ФОНДА У СЛУЧАЈУ ПЉАЧКЕ

Члан 12.

Помоћ по наведеном основу одобрава се у износу од 5.000 РСД.
Потребна документација: 
- Захтев члана Фонда или синдикалне организације/Повереништва на одговарајућем обрасцу.



9. МАКСИМАЛАН ИЗНОС СРЕДСТАВА

Члан 13.

Члану Синдиката на годишњем нивоу за плаћање трошкова лечења, здравствених услуга, 
рехабилитације, набавке лекова и ортопедских помагала могу се одобрити средства у висини до 
20.000 РСД.

10. СОЛИДАРНА ПОМОЋ ЧЛАНУ ОБОЛЕЛОМ ОД ТЕШКЕ БОЛЕСТИ

Члан 14.

Помоћ по наведеном основу одобрава се члану Синдиката и члану уже породице (брачни друг и 
деца), у случају:
- тежег облика аутоимуне болести,
- тежег кардиоваскуларног обољења,
- онколошког обољења,
- тежег дегенеративног обољења,
- тежег неуролошког обољења,
и то у износу од 30.000 РСД, једном у 12 месеци. Средства могу бити одобрена и супружнику 
оболеле особе, под условом да је супружник члан Синдиката, и то у износу од 50% помоћи 
додељене оболелом.
Потребна документација:
- Захтев члана Фонда на одговарајућем обрасцу;
- Извештај лекара специјалисте или лекарске комисије - фотокопија. 

Члан 15.

За тачке 1 (подтачке а и б) и 2, односно чланове 5 и 6 овог Правилника, нужан предуслов
за добијање средстава је готовински рачун, без изузетка.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ: 

Члан 16.

Правилник  о  фонду  солидарности  је  донешен  на  Скупштини  Синдиката
„СОЛИДАРНОСТ“  Поште  Србије одржаној 04.02.2022.  године.  Правилник  ступа  на  снагу
даном доношења.


