
Синдикална организација
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" Бијељина

ФОНД СОЛИДАРНОСТИ
Мајевичка 97, 76300 Бијељина, Тел./Факс: +387(0)55/208-032; e-mail: sindikat@elektrobijeljina.com

ЈИБ  4401001560041;   Жиро-рачун: 555-000-00132980-39 Нова Банка, Бања Лука

Број: 334-3/2015
Датум: 25.12.2015. године

У складу са чланом 14. Правилника о раду Фонда солидарнисти  ЗЕДП ″Електро-
Бијељина″  а.д.  Бијељина,  Синдикални  одбор је  на  својој  двадесет првој редовној
сједници одржаној 25.12.2015. године у Бијељини донио сљедећу:

О Д Л У К У

Члан 1.

У  потпуности  се  усваја  записник  Комисије  Фонда  солидарности  са
састанка одржаног 17.12.2015. године у Бијељини:

I Усвајање дневног реда и записника са предходног састанка 

Једногласно је усвојен дневни ред и записник са предходног састанка.

I I Разматрање приспјелих захтјева 

Увидом у књигу протокола констатовано је да је до 17.12.2015. године поднесено 6
захтјева за помоћ из Фонда солидарности ЗЕДП „Електро-Бијељина“.

У  складу  са  Правилником  о  раду  Фонду  солидарности,  Комисија  Фонда
солидарности је разматрала приспјеле захтјеве и даје приједлог рјешења за исте.

1. Бојан Панић – ЗЕДП Бијељина
Одобрити исплату по чл. 18. Правилника о раду Фонда солидарности у износу
од 414 KM - трошкови лијечења члана уже породице, супруге. 

2. Марица Илић – ЗЕДП Бијељина
Одобрити исплату по члану 18.Правилника о раду Фонда солидарности у износу
од 200 КМ – трошкови лијечења. 

3. Нада Павловић – ЗЕДП Бијељина
Не одобрити исплату – непотпуна документација.
Колегиница је направила Приговор на предходне три одлуке, по којима је њен
захтјев о надокнади трошкова одбијен.
Наиме, колегиница по трећи пут није доставила тражену документацију  којом би
потврдила оно што је написано у захтјеву. Молили смо је да достави хронолошки
налазе и мишљења љекара и специјалиста који су утврдили нужност операције и
уградње протезе којим би се доказало да то није естетика већ је то нужност и
потреба за нормалан развој вилице. 
 

4. Милош Ћулум – РЈ Бијељина
Одобрити исплату по чл. 18. Правилника о раду Фонда солидарности у износу
од 250 КМ – једнократна новчана помоћ за особе са посебним потребама.
Допуна захтјева 11/2015.
 

5. Горан Радић – РЈ Бијељина
Одобрити исплату по чл. 18. Правилника о раду Фонда солидарности у износу
од 250 КМ – једнократна новчана помоћ за особе са посебним потребама. 
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6. Горан Радић – РЈ Бијељина
Одобрити исплату по чл. 18. Правилника о раду Фонда солидарности у износу
од 904 КМ – трошкови прегледа и операције члана уже породице. 

I I I Разно

Договорено је  да  се  следећи састанак  одржи чим се  укаже  потреба за  њим,
односно  ако  је  поднесен  и  само  један  захтјев  за  исплату  средстава  из  Фонда
солидарности.

Члан 2.

Извршити исплату одобрених средстава према записнику Комисије ФС.

Доставити:

1. Огласне табле,
2. Комисија ФС,
3. Књиговодство СО,
4. а/а-.

     Предсједник СО:

                         _________________________________________
      (Бранислав Секулић, дипл.инж.ел.тех.)
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