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На основу члана 14. став 5. тачка 24. и 30. Статута Синдиката запослених у здравству и социјалној 
заштити Војводине,  Покрајински одбор синдиката на  14. седници одржаној  07.децембра 2012. године 
доноси 
 
 

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ ПОЗАЈМИЦА СИНДИКАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА СИНДИКАТА 
ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ВОЈВОДИНЕ 

  
Члан 1. 

 

Овим Правилником уређују се основни критеријуми и правила о додели материјално-финансијских 
позајмица (у даљем тексту: Позајмица) синдикалним организацијама Синдиката запослених у здравству и 
социјалној заштити Војводине (у даљем тексту: Синдикат). 
 

Члан 2. 
 

Средства Синдиката за давање Позајмица наменски су опредељена за давање Позајмица за реализацију 
програмских активности синдикалних организација које улазе у састав Синдиката запослених у здравству 
и социјалној заштити Војводине. 
 

Средства Синдиката за давање Позајмица обезбеђују се из чланарине и других прихода Синдиката, а  
утврђују се финансијским планом прихода и расхода за сваку буџетску годину на основу одлуке 
Покрајинског одбора Синдиката.  
 

Програмске активности из става 1 овог члана морају бити садржане у Програму рада синдикалне 
организације за мандат у току којег се тражи позајмица.  
 
      Члан 3. 
 

Право на позајмицу имају синдикалне организације Синдиката под условима утврђеним овим 
Правилником.  
 

Одлуку о давању Позајмице синдикалној организацији доноси Покрајински одбор Синдиката на предлог 
Комисије за давање Позајмица формиране на покрајинском нивоу (у даљем тексту: Комисија)  
 

Однос између зајмодавца (Покрајинског одбора Синдиката) и зајмопримца (синдикалне организације) 
уређује се овим Правилником, Одлуком Покрајинског одбора Синдиката о давању позајмице (у даљем 
тексту: Одлуком) и посебним уговором. 
 

Синдикална организација која је добила Позајмицу Синдиката (зајмопримац), дужна ју је вратити у року и 
на начин утврђен овим Правилником, Одлуком и посебним уговором. 
 

Члан 4. 
 

Право на Позајмицу има синдикална организација која редовно уплаћује чланарину у складу са статутима  
Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије и Војводине. 
 

Право на Позајмицу има синдикална организација која је измирила сва дуговања на име раније узетих 
Позајмица. 
 
Сматра се да синдикална организација редовно уплаћује чланарину, ако је у претходних 6 месеци 
уплаћивала чланарину у складу са статутима Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити 
Србије и Војводине. 
 



Члан 5. 
 

Висина Позајмице се одређује зависно од износа укупне месечне чланарине коју синдикална организација 
уплаћује на рачун Синдиката. 
 

Највећи износ позајмице коју једна синдикална организација може добити у једној календарској години 
одговара укупној чланарини коју је синдикална организација уплатила на рачун Синдиката у претходној 
календарској години. 
 

Једна синдикална организација не може на име Позајмице у једној календарској години добити износ који 
је већи од 30% од укупних средстава која су финансијским планом прихода и расхода и Одлуком 
Покрајинског одбора Синдиката опредељена за ту годину.  

 

Члан 6. 
 

Синдикална организација има право на једну Позајмицу у току једне календарске године. 
 

Члан 7. 
 

Синдикална организација која жели да добије Позајмицу од Синдиката дужна је да приложи: 
 

- Писани захтев за добијање Позајмице; 
- Важећи Програм рада синдикалне организације. 

 

Члан 8. 
 

Одлуку о давању Позајмице доноси Покрајински одбор Синдиката на седници већином гласова. 
 

Одлука се доноси на предлог Комисије коју чине три (3) члана из састава Покрајинског одбора Синдиката, 
које бира Покрајински одбор Синдиката на период од 5 година. 
 

Комисија је дужна да сваки поднет захтев размотри и да у вези са њим у разумном, кратком року сачини 
предлог, који доставља Покрајинском одбору Синдиката ради одлучивања на првој наредној седници. 
 

О приспелим захтевима се одлучује према редоследу пријема. 
 

      Члан 9. 
 

Након доношења Одлуке из члана 8. овог Правилника, Синдикат запослених у здравству и социјалној 
заштити Војводине закључује са синдикалном организацијом којој је одобрена Позајмица Уговор о зајму (у 
даљем тексту Уговор), у складу са Законом о облигационим односима. 
 

Након закључења Уговора, уговорени износ Позајмице се са текућег рачуна Синдиката уплаћује на текући 
рачун синдикалне организације којој је одобрена Позајмица.   
 

Члан 10. 
 

Синдикална организација која је добила Позајмицу дужна је да износ Позајмице: 
  
-     до 100.000,00 динара врати у року од три (3) месеца; 
- преко 100.000,00 динара врати у року од шест (6) месеци. 

 

Синдикална организација из става 1 овог члана је дужна да дуговани износ врати у једнаким месечним 
ратама или на други утврђени начин, уплатом на текући рачун Синдиката запослених у здравству и 
социјалној заштити Војводине, уз услов поштовања рокова предвиђених у ставу 1 овог члана. 
 
Комисија је дужна  да  тромесечно на седници Покрајинског одбора синдиката подноси извештај  о 
уредности измирења учињених позајмица.  
 

Члан 11. 
 
Уколико синдикална организација није исплатила дуговани износ по основу раније узете Позајмице у 
предвиђеном року, како је то прописано овим Правилником, Одлуком или Уговором, нема право да добије 
нову позајмицу у наредној календарској години. 
 
 
 
       



Члан 12. 
 

Уколико је поднето више захтева за Позајмицу са истим датумом пријема, од којих сваки формално-
правно испуњава услове да буде одобрен, а расположива средства за Позајмице нису довољна за 
подмирење свих захтева, Покрајински одбор Синдиката ће одлучити о начину расподеле средстава 
водећи рачуна нарочито о: 
 

- значају и нужности програмских активности због којих синдикална организација тражи 
Позајмицу; 

 

- броју Позајмица које је конкретна синдикална организација раније добила, уз привилеговање 
оних који се за Позајмицу јављају први пут или су то право користили мањи број пута; 

 

- уредности и тачности измирења ранијих обавеза конкретне синдикалне организације. 
 

      Члан 13. 
 

Уколико синдикална организација не измири своју обавезу у складу са овим Правилником, Одлуком и 
Уговором, Синдикат своја права може остварити пред судом. 
 
      Члан 14. 
 

Надзор над коришћењем и расподелом средстава по овом Правилнику врши Надзорни одбор Синдиката 
запослених у здравству и социјалној заштити Војводине, у складу са Правилником о свом раду. 
 
      Члан 15. 
 

Тумачење одредби овог правилника у надлежности је Покрајинског одбора Синдиката. 
 
      Члан 16. 
 
Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку предвиђеном за његово доношење. 
 
      Члан 17. 
 

Комисија за давање позајмица из члана 3 став 2 овог Правилника остаје у саставу у коме је била на дан 
доношења Правилника, а члан 8 став 2 овог Правилника почеће да се примењује приликом првог 
наредног избора чланова Комисије. 
 
      Члан 18. 
 

Овај Правилник ступа на снагу по протеку 8 дана од дана усвајања на седници Покрајинског одбора 
Синдиката. 
 
 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
      Покрајинског одбора Синдиката запослених  

              у здравству и социјалној заштити Војводине 
 
               _______________________________ 

                  др Дуња Циврић 
    
 
 


