Синдикална организација ''Колубара-Површински копови''

На основу члана 39.алинеја 1. Правила о раду Синдикалне организације
''Колубара – Површински копови'' Барошевац, Одбор Синдикалне организације
''Колубара – Површински копови'' Барошевац, на седници одржаној 20.05.
2009.године, донео је :

ПРАВИЛНИК
о раду Фонда солидарности
Синдикалне организације ,,Колубара - Површински копови'' Барошевац

1. Опште одредбе
Оснивач, циљ,сврха и делокруг рада

Члан 1.
Овим Правилником утврђује се оснивач, извори финансирања, надлежни
орган за одлучивање, права и дужности чланова Фонда, поступци за доделу
средстава , критеријуми и предвиђени износи средстава за одређене намене.

Члан 2.
Оснивач Фонда солидарности (у даљем тексту ''Фонд'') је Синдикална
организација ''Колубара - Површински копови'' Барошевац .

Члан 3.
Основни циљ формирања Фонда је прикупљање средстава и стварање
материјалне основе за пружање финансијске и хуманитарне помоћи члановима
Фонда и члановима њихове уже породице за :
-

Плаћање трошкова лечења и набавке лекова
Набавкa ортопедских помагала
Смрт члана фонда или члана уже породице
За новорођено дете и
Други видови помоћи
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2. Извори средстава за финансирање фонда
Члан 4.
Основна средства за финансирање активности Фонда обезбеђују се из
синдикалне чланарине у износу od најмање 0,6% нето зараде члана.
Остали видови финансирања су :
- Поклони појединаца
- Поклони правних лица
- Средства добијена од послодавца и уступљена средства од других
Синдиката, издвојена за ове намене.
Сва прикупљена средства у Фонду су наменска и не могу се преусмерити у
друге сврхе.

3. Чланство фонда, права и дужности
Члан 5.
Учлањивањем у Синдикалну организацију ''Колубара - Површински копови''
Барошевац, радници истовремено постају и чланови Фонда солидарности.
Члан Фонда има право:
- Да буде биран у органе Фонда
- Да буде информисан о раду Фонда
- Да интервенише у случају неправилности рада УО Фонда
- Да подноси писмене примедбе на рад и одлуке УО о коришћењу
средстава
- Остварује и друга права утврђена овим Правилником
Дужност и обавеза члана Фонда је:
- Да учествује у финансирању Фонда према општим актима
- Да уз захтев за доделу средстава приложи прописану пратећу
документацију
- Да се придржава утврђеног поступка за остваривање права на
солидарну помоћ
- Да укаже на уочене неправилности у раду УО Фонда и предложи
мере за отклањање тих неправилности
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4. Надлежни орган одлучивања
Члан 6.
Орган надлежан за одлучивање у Фонду је Управни одбор Фонда.
Управни одбор Фонда је за свој рад директно одговоран Одбору синдиката Копова.
Председника и чланове Управног одбора Фонда бира својом одлуком Одбор
Синдикалне организације ''Колубара - Површински копови'', Барошевац.
Формирањем УО фонда, Одбор синдиката Површинских копова доноси одлуку о
депоновању потписа Председника УО Фонда.
Управни одбор је надлежан и одговоран за доношење свих одлука по
захтевима чланова Фонда, као и за обављање свих активности из делокруга рада
Фонда.
Управни одбор Фонда броји седам чланова , и то:
- Председник Управног одбора
- Два представника из синдикалне подружнице Поље ''Д''
- По један представник из синдикалних подружница ''Тамнава - Источно поље'',
Поље ''Б'', Помоћна Механизација и Радне заједнице.
Социјални радник и лекар медицине рада учествују у раду УО Фонда (са
саветодавном функцијом, односно, за пружање стручне помоћи , давање
упустава и сугестија) , без права гласа.
Чланови УО, из свог састава бирају заменика председника Фонда, који замењује
Председника УО у његовом одсудству.

Члан 7.
Управни одбор Фонда ради и доноси одлуке на седницама . Седницу одбора
сазива и њоме председава Председник, а у случају оправдане одсутности
председника његов заменик
Седнице су по правилу јавне , заказују се по потреби, а најмање једном у току
месеца.
Помоћ у раду и обављању административних послова (слање позива, вођење
и израда записника, дистрибуција и реализација донетих одлука и слично) пружаће
стручно-административни сарадници (стручна служба Фонда).
Лица за рад у стручној служби одређује Извршни Одбор Синдикалне
организације ''Колубара - Површински копови'', Барошевац.

Члан 8.
Управни Одбор пуноважно ради и одлучује када седници присуствује најмање
четири члана Управног Одбора Фонда.
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Управни Одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова
Управног Одбора Фонда.
Управни Одбор доноси одлуке по правилу јавним гласањем, осим у
случајевима када за одређена питања донесе одлуку о тајном гласању, као и у
другим случајевима које предвиђа овај Правилник.
Ако приликом гласања нема већине ''за'' или ''против'' , односно ако дође до
поделе гласова, гласање се понавља.
Ако и после поновног гласања нема већине, разматрање захтева се одлаже за
наредну седницу.
Изузетно, ако се ради о хитности, захтев се може решити и ванседнично.

Члан 9.
Мандат члановима Управног Одбора Фонда траје 4 године са могућношћу
поновног избора.

Члан 10.
Мандат члану Управног Одбора Фонда може престати и пре истека времена за
које је изабран и то:
- оставком писменим путем
- опозивом
- престанком својства члана Синдикалне организације ''Колубара Површински копови'', Барошевац и
- у другим случајевима када објективно није у могућности да обавља ову
функцију.
Одлуку о опозиву члана УО доноси Одбор Синдикалне организације на
предлог носиоца изборне листе или Председника Одбора Синдикалне организације
или Председника УО Фонда, у следећим случајевима:
- неоправданог изостајања са три седнице УО Фонда.
- када својим радом или понашањем онемогућава рад УО Фонда
- када ради противно инересима Фонда и Синдикалне организације.
Одлука Одбора Синдикалне организације о опозиву члана УО Фонда је
коначна.

5.Поступак за доделу средстава из Фонда
Члан 11.
Право на коришћење помоћи из Фонда стиче члан Фонда и чланови његове
уже породице после шест месеци од дана учлањења.
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Члановима уже породице у смислу става 1 овог Правилника, сматрају се
брачни друг и деца члана фонда до 27 година старости на редовном школовању, или
се налазе на чекању код Националне службе запошљавања, да живи у заједничком
домаћинству са чланом Фонда а нема формирану своју ужу породицу.
Средства из Фонда солидарности одобравају се искључиво на основу
писменог захтева ( на прописаном обрасцу), подноси се код формиране службе у
синдикалној подружници којој члан припада, преко које се после провере и обраде
прослеђује УО у даљу надлежност.
Сваки писмени захтев мора бити
комплетиран потребном пратећом
документацијом и то:
- Сви здравствени налази (не старији од шест месеци)
- Оригинални рачуни који нису рефундирани од РЗЗО ( не старији од три
месеца)
- Фотокопија здраствене књижице за члана уже породице
- Фотокопија личне карте
За случај потребе лечења у иностранству - потврда лекарске комисије да
лечење није могуће на територији Србије.
Ако корисник средстава није члан Фонда, већ члан његове уже породице који
није пунолетан – извод из матичне књиге рођених
За случај да члан Фонда живи у ванбрачној заједници ( невенчани члан) или у
брачној заједници али са различитим породичним именом, или је усвојеник ( деца) ,
пратећи докуменат је и оверена потврда од надлежних органа.
Сви захтеви без потребне документације неће се разматрати.

Члан 12.
За сваки поднети захтев или предлог за давање помоћи, Управни Одбор врши
оцену оправданости , и после непосредне провере, или провере преко Стручних
служби, доноси одлуку којом усваја захтев у целости, делимичном усвајању или га
одбија.
У случају делимичног усвајања или одбијања захтева, одлука мора бити
образложена .

Члан 13.
Управни Одбор Фонда ће посебно оцењивати оправданост и евидентирати
подносиоце захтева за доделу средстава Фонда, који су чланови овог,а истовремено
чланови других Синдикалних организација, а у складу са одредбама члана 17
Статута Синдиката радника ЕПС-а и члана 14. Правила о раду Синдикалне
организације ''Колубара - Површински копови'', Барошевац.

Члан 14.
5

Синдикална организација ''Колубара-Површински копови''

Управни Одбор Фонда ће приликом доношења одлуке за конкретан случај
(ако се ради о износима који превазилазе могућности Фонда) , проценити, да ли се
средства могу обезбедити мимо редовних извора финансирања. У том циљу ,
контактираће и друге органе и организације , Синдикат Копова,Синдикат на нивоу
''Колубаре'', Синдикат ЕПС-а, Пословодство РБ Колубара, Органе Скупштине
Општине, Центар за Социјални рад, Црвени крст и друге хуманитарне организације.
Циљ ових контаката и сарадње је обезбеђивање допунских извора
финансирања, како би конкретан случај био адекватно решен, како у погледу
потребе давања , тако и у висини помоћи.

Члан 15.
Ако Управни Одбор Фонда посумња у веродостојност поднете пратеће
документације , са циљем обмањивања – проследиће је на проверу надлежним
органима.
Ако надлежни органи утврде да се ради о покушају злоупотребе - Управни
Одбор ће предложити Одбору Синдикалне организације Колубара Површинских
Копова, да таквог члана трајно искључи из чланства.

6.Услови и критеријуми за доделу средстава
Члан 16.
Сва средства као помоћ у лечењу болести и сваки вид друге помоћи додељује
се неповратно , као и повратно путем кредитирања на основу финансијске
могућности фонда.
Одобравање повратних средстава на основу захтева, а по одлуци УО,
регулисаће се посебним уговором између УО Фонда и подносиоца захтева за доделу
истих.
Висина додељених средстава члану Фонда и члану његове уже породице
сразмерна је расположивим средствима , процени УО о неопходности доделе ,
врсти болести , мишљењу меродавне медицинске установе и сугестије социјалног
радника.
Уз сваки нови захтев подноси се нова документација.
Средства фонда за лечење, помоћ у лечењу, надокнаду дела трошкова, и
остали видови помоћи, могу се доделити члану Фонда, и члану уже породице –
највише три пута у календарској години.
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Изузетно, помоћ се може доделити и више од три пута, ако УО процени да је то
неопходно, водећи притом рачуна о висини претходно одобрених средстава, врсти
повреде или обољења, социјално-економском статусу подносиоца и другим
објективним околностима.
За надокнаду или учешће у трошковима набавке протеза , ортопедских и других
помагала, средства се одобравају једном у пет година.

Члан 17.
Расположива средства из Фонда солидарности , осим средстава
наведених у члану 20. став 5. овог Правилника, додељиваће се подносиоцима
захтева у случајевима:

I
1. Малигне болести у акутној фази, у току трајања лечења,
2. Болести крви и крвотворних органа ако угрожавају живот (аутоимуне
тромбоцитопеније, анемије) ,
3. Операције на отвореном срцу (бај пас) , годину дана од операције,
4. Болести крвних судова (мождани удар-шлог, срчани удар,операције
анеуризми),
5. Тешке повреде које доводе до инвалидитета (годину дана по повреди или више
ако лечење траје),
6. Све тешке операције код деце,
7. Пресађивање органа (срце , јетра, бубрези),
8. Бенигни и малигни тумори у глави,
9. Тешке менталне ретардације и урођене малформације.

II
1. Заразне болест које угрожавају живот и остављају трајне инвалидитете,
2. Болести жлезда са унутрашњим лучењем, ако захтевају терапију или постоје
компликације (шећерна болест, поремећај хипофизе, штитне жлезде,надбубрежне
жлезде,полне жлезде),
3. Болести органа за дисање, кад постоји опструкција (астма , бронхитис) за
климатско лечење деце,
4. Операције срца и крвних судова без отварања тела (стентови),
5. Тешке системске болести (лупус, реуматоидни артритис и аутоимуне болести),
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6. Тешке повреде на раду , за помагала, климатско лечење, годину дана после
повреде,
7. Неуролошке болести које доводе до непокретности, губитка памћења, говора и
битно нарушавају квалитет живота (мултипла склероза, или парализа због дискус
херније),
8. Тешке болести деце за рехабилитацију (церебална парализа, бубрежна
исунфицијенција) .

III
1. Други трошкови везани за лечење , хронична терапија , (срчани,плућни болесници,
повишен притисак , шећер типа 2 и друге болести) у ограниченом износу и
ограничени број пута или трошкове лечења акутне болести,
2. Хроничне болести мањег степена хитности, лаке повреде на раду,
3. Различита ортопедска помагала, мобилне и фиксне протезе за децу (у износу за
који се заузме заједнички став) уз обавезни извештај и препоруку лекара
- наочаре и сочива за децу, а за одрасле преко ±3 уз извештај лекара,
при чему се неће признавати трошкови посебно скупих оквира , фото
греј стакла и слично.
- слушни апарати на предлог лекара , у зависности од износа, уз потврду
да је први апарат плаћен од стране РЗЗО,
4.
Дијагностичке процедуре , са препоруком лекара и које се не могу урадити у
државним установама (магнетна резонанца, скенер, ЕХО крвних судова, ЕХО срца,
електромиографија,
коронарографија,преглед
хормона,тумор
маркера,
колоноскопија, гастроскопија, тест на хеликобактер, преглед у трудноћи за
искључење аномалије плода) изузетно, без препоруке или извештаја лекара , ако
налаз доказује тешко обољење,
5. Лечење примарног стерилитета (нема деце),
6. Мајке, пратиље деце,
7. Психичке болести са постојећим трошковима.

7.Предвиђени материјални износи
Члан 18.
На основу вишегодишњег искуства у раду овог Фонда, имајући у виду ограничена
средства са којима Фонд располаже , за одређене врсте болести помоћ ће се
одобравати у износу :
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1. За све болести из члана 17. - I (од 1- 9) овог Правилника - плаћање и
рефундација трошкова највише до 2 просечне нето зараде годишње,
2. За болести из члана 17. - II (од 1-8 ) – до једне просечне нето зараде годишње,
3. За болести из члана 17. - III (од 1-7 ) и то :
-дијабетичари- 100 тракица за мерење шећера годишње,
-бањско лечење деце – по процени фонда,
-за сва снимања – до 80% од износа ,
-за један покушај вантелесне оплодње – до једне просечне нето зараде годишње
-за фиксне протезе – до 16.000 динара по апарату,
-лапараскопске операције , ако лекар индикује да због одрећене болести пацијент
мора да се оперише лапараскопски (дијабетес, срце ) – до 80% од износа,
-лапараскопске операције –до 50% од износа операције,
-диоптријске наочаре - до 7.000 динара,
- повреде на раду – по процени УО Фонда
-слушни апарати – 50% од износа, а највише до 50% од просечне нето зараде.

4. - За случај смрти члана Фонда – породици умрлог исплаћује се износ од 50%
од просечне нето зараде
- За случај смрти члана уже породице –исплаћује се 50% од износа утврђеног
одлуком Одбора Синдиката
- За новорођено дете – исплаћује се 50% од износа утврђеног одлуком Одбора
Синдиката.

5. Средства из Фонда солидарности одобраваће се и у другим случајевима који
нису обухваћени чланом 17. овог Правилника, ако УО оцени неопходност
лечења, уз предходну консултацију лекара –специјалисте и социјалног
радника.
6. Лимитирани износи наведени у тачки 3. овог члана, могу се мењати зависно
од кретања цена трошкова и услуга лечења, раста зарада и процене УО Фонда.

Члан 19.
Неће се признавати трошкови лечења за:
-Болести,операција зуба и уградња протезе
-Болести зависности (алкохолизам, наркоманија ) нити трошкови препоручених
лекова, вакцина и слично ако постоје лекови –замене који се не плаћају
-Алтернативно лечење лековима (алоја и други биљни препарати , осим код болести
у завршној фази )
-Биоенергија и акупунктура
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-Трошкови операција и физикалних процедура обављених у приватној лекарској
пракси , сем у износу плаћања у државним установама
-Свако лечење и документовани трошкови који су обављени у установама
нерегистрованим за здраствену делатност и лечење , односно, за промет лекова и
лековитих средстава .

8.Пословање и документација
Члан 20.
Целокупно пословање као и располагање средствима Фонда мора бити у
складу са одредбама овог Правилника.
Сва документација о раду и пословању мора бити уредна и увек доступна
свим заинтересованим члановима Фонда.
УО Фонда дужан је да уредно евидентира све видове одлива средстава из
Фонда , а записник о томе достави Одбору Синдикалне организације ''Колубара Површински копови'', Барошевац.
Једном у три месеца, УО у писменом облику подноси финасијски извештај и
извештај о свом раду за протекли период Одбору Синдикалне организације
''Колубара - Површински копови'', Барошевац.
Обавеза је УО, да од расположивих средстава на рачуну увек има одређена
средства (најмање 500.000 динара) за хитне и интервентне случајеве
За целокупан рад Фонда као и за материјално-финансијско пословање
одговоран је УО Фонда и њен Председник , који је депоновањем потписа код
надлежних институција овлашћен за располагање средствима Фонда.

9.Прелазне и завршне одредбе
Члан 21
Одлуку о престанку рада Фонда доноси Одбор Синдикалне организације
''Колубара - Површински копови'', Барошевац.

Члан 22.
Иницијативу за измену и допуну овог Правилника могу дати:
- Управни Одбор Фонда или
- Извршни Одбор Синдикалне организације ''Колубара - Површински копови''
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Члан 23.
Даном ступања на снагу овог Правилника,престаје да важи Правилник о раду
Фонда солидарности који је Одбор Синдикалне организације ''Колубара Површински копови'', Барошевац, донео на седницама одржаним 18.03.1994.г. и
13.02.2001.г.

Члан 24.
Овај Правилник доноси Одбор Синдикалне организације ''Колубара Површински копови'', Барошевац, а ступа на снагу осмог дана од дана доношења.
Усвојени Правилник објавити у средствима информисања оснивача и на
огласним таблама по радним јединицама.

Одбор СO ''КолубараПовршински копови'' Барошевац
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