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На основу члана 58. Статута Уније синдиката просветних радника Војводине,
Главни одбор Уније синдиката просветних радника Војводине је на седници одржаној
дана 29.августа 2012.године донео следећи

П Р А В И Л Н И К
о финансирању и расподели средстава

Члан 1.
Овим правилником регулишу се питања коришћења  и располагања

чланарином, односно приходима Уније синдиката просветних радника Војводине ( у
даљем тексту: УСПРВ ), формирања обавезних фондова, као и надзор над
материјално-финансијским пословањем.

Члан 2.
Рад и активности УСПРВ и органа УСПРВ финансира се из чланарине чланова

УСПРВ и других прихода као што су приходи по основу донаторства однсоно приходи
по основу спонзорства.

Члан 3.
Висина чланарине у УСПРВ је јединствена и износи 1% нето зараде запосленог

члана синдиката.
У складу са Статутом синдиката, синдикална организација може да утврди

висину чланарине у износу већем од износа из става 1. овог члана и тим износом
синдикална организација самостално располаже.

За финансирање УСПРВ свака чланица издваја 0,1% нето зарада својих чланова.

Члан 4.
Уплаћена чланарина евидентира се при свакој исплати зарада за обрачунски

период.
Евиденција уплаћене чланарине за општински-окружни одбор води се у

општинском-окружном одбору, а за УСПРВ у председништву УСПРВ.

Члан 5.
Главни одбор УСПРВ располаже имовином УСПРВ и доноси одлуку о

финансирању органа УСПРВ и других запослених у УСПРВ.



Члан 6.
На основу одлуке Главног одбора са рачуна УСПРВ финансирају се седнице и

рад следећих органа:
- Председништва,
- Надзорног одбора,
- Одбора за статутарна питања и жалбе,
- Скупштине,
- Долазак чланова на преговоре и друге састанке на којима се представља и

заступа УСПРВ.
- Долазак на седнице Главног одбора УСПРВ

Члан 7.
Својом одлуком Главни одбор УСПРВ одређује висину накнаде за рад

председника УСПРВ, потпредседника УСПРВ и руководиоце ресора.

Члан 8.
За обављање административно-техничких послова УСПРВ  може организовати

посебну службу која ће послове обављати професионално.

Члан 9.
Члановима органа УСПРВ припада накнада у складу са законом у виду дневница

за време проведено на службеном путу у износу од:
- од 8 до 12 часова половина дневнице,
- преко 12 часова цела дневница.

Члан 10.
Члановима органа УСПРВ припада надокнада у виду путног трошка за

службени пут у износу пуне цене аутобуске карте у оба смера.
У случају да сопственим аутомобилом долази више чланова органа УСПРВ

једном од њих припада надокнада у износу 10 литара горива на 100 километара као и
трошкови путарине и паркинга. При томе се може користити једно возило до четири
члана.

Члан 11
У оквиру УСПРВ може да се формира и штрајкачки фонд.
Средства овог фонда користи се за активности на припреми штрајка, за вођење

штрајка и накнаде штрајкачима.
Образовање фонда, коришћење средстава фонда и друга питања везана за

функционисање фонда одређују се одлуком Главног одбора и посебним актом УСПРВ.

Члан 12.
Надзор над расподелом и коришћењем средстава којима располаже УСПРВ

врши Надзорни одбор.
Ова материја се ближе регулише посебним Правилником о раду надзорног

одбора.



Члан 13.
Када се чланарина не уплаћује у складу са одредбама овог правилника,

Надзорни одбор УСПРВ има право да предложи мере у циљу решавања проблема о
чему коначну одлуку доноси Главни одбор УСПРВ.

Члан 14.
Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку утврђеним за

његово доношење.

Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу следећег дана од дана доношења.

У Зрењанину,
29.августа 2012.године Председник УСПРВ

Звонимир Јовић


