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ПРАВИЛНИК 
 

О МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ОДБОРА ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА 

СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ 

 
 

 ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 Овим Правилником уређује се стицање и расподела средстава и материјално – финансијско пословање 
Одбора Јабланичког округа  Синдиката образовања Србије (у даљем тексту: Одбор). 
 

Члан 2. 
 Поред прихода остварених од чланарине, Одбор може стицати приходе и путем: дотација, донација, 
спонзорства, поклона и других непоменутих прихода. 
 

Члан 3. 
 Средства од синдикалне чланарине и других прихода које стекне Одбор, користе се у складу са 
финансијским планом и програмом активности. 
 Одлуке о коришћењу средстава из става 1. овог члана доносе органи одређени Статутом Синдиката 
образовања Србије, овим правилником и другим општим актима Одбора и Синдиката образовања Србије. 
 
 

 РАСПОДЕЛА ЧЛАНАРИНЕ 
 

Члан 4. 
 Синдикална организација из области образовања и сродних делатности, на територији Јабланичког 
округа, чланарину запослених чланова Синдиката образовања Србије распоређује: 

1. 50% средстава синдикалној организацији; 
2. 28% Републичком одбору Синдиката образовања Србије, на жиро рачун који је отворен само за 

потребе Одбора. 
3. 22%  Републичком одбору Синдиката образовања Србије. 

 
 

КОРИШЋЕЊЕ ПРИХОДА 
 

Члан 5. 
 Одбор приходе користи за: 
 

- функционалне расходе везане за припрему и одржавање седница, састанака, семинара, саветовања,  
конференција и других активности предвиђених програмом рада и финансијским планом; 

- материјалне расходе (поштанско – телефонске трошкове, канцеларијски материјал, путне трошкове, 
трошкове закупа, грејања, електричне енергије, и друге издатке везане за обављање активности 
синдиката; 

- пружање правне помоћи члановима синдиката; 
- сарадњу и размену искустава у раду између организација и органа синдиката; 
- оспособљавања кадрова синдиката; 
- набавку литературе, публикација и гласила; 
- набавку основних средстава, техничких уређаја и друге опреме; 
- исплату волонтерских додатака; 
- новчану помоћ члановима синдиката и синдикалним организацијама; 
- међународну синдикалну сарадњу. 

 
Члан 6. 

 Средства од чланарине, Одбор користи за финансирање остваривања функција у складу са Статутом и 
овим правилником и то за стварање услова за рад: 
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- органа Одбора; 
- пружање правне и радне заштите; 
- обезбеђење услова и исплата путних трошкова члановима органа синдиката. 

 
Члан 7. 

 Из прихода Одбора финансира се: 
- Ангажованост, непосредно или преко одговарајућих субјеката, на решавању спорних питања у 

органима и синдикалним организацијама, 
- Послови, које по посебном уговору за потребе Синдиката образовања Србије обавља друга 

организација (послови радно – правне заштите, књиговодствено – финансијске услуге, образовање 
синдикалних активиста, послове маркетинга, повољнијих услова за одмор, опоравак и рекреацију и 
др.) 

 
Члан 8. 

 Запослени члан Синдиката образовања Србије, уколико не постоје услови да оствари финансијску помоћ 
у основној синдикалној организацији установе у којој ради, може поднети захтев Комисији за доделу помоћи уз 
одговарајућу документацију. 
 Синдикална организација Синдиката образовања Србије са територије Јабланичког округа, уколико јој је 
потребна финансијска помоћ у реализацији редовних активности, може поднети захтев Комисији за доделу 
помоћи. 
 Комисија за доделу помоћи, на позив председника, разматра приспеле захтеве и доноси одговарајуће 
одлуке у складу са финансијским планом Одбора, овим Правилником и одлукама органа Одбора.  
 

Члан 9. 
 У изузетним случајевима, када је рад Комисије за доделу помоћи из објективних разлога онемогућен или 
се ради о хитности, председник може и сам донети одлуку и доделити помоћ члану или синдикалној организацији, 
под условом да је сврха помоћи предвиђена овим Правилником. 

 
Члан 10. 

Новчана помоћ се може доделити: 
- социјално угроженом члану Синдиката образовања Србије са територије Јабланичког округа по 

образложеном захтеву; 
- синдикалној организацији Синдиката образовања Србије са територије Јабланичког округа по 

образложеном захтеву; 
- члану Синдиката образовања Србије са територије Јабланичког округа оболелом од тешке болести 

по основу трошкова лечења; 
- за ангажовање члана Одбора кроз рад у радним телима, комисијама и другим органима Одбора; 
- за ангажовање члана Одбора на посебним активностима од значаја за Одбор; 

 
 Помоћ из става 1. овог члана додељује се под условима и у износу које посебним актима и одлукама 
утврђује Председништво Одбора сваке године. 
 
У Лесковцу,  4. јун 2012. године 

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА 
Александар Ничић 


