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Број: 80-3/2016 
Датум: 24.03.2016. године 

 
 
У складу са чланом 14. Правилника о раду Фонда солидарнисти ЗЕДП ″Електро-

Бијељина″ а.д. Бијељина, Синдикални одбор је на својој двадесет четвртој редовној 
сједници одржаној 24.03.2016. године у Зворнику донио сљедећу: 
 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 
 

У потпуности се усваја записник Комисије Фонда солидарности са 
састанка одржаног 15.03.2016. године у Угљевику: 

 
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 15.03.2016. године поднесено 
5 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. Нада Павловић – СП Дирекција 

Колегиница је поднијела приговор на предходне одлуке о одбијању исплате. 
Комисија Фонда солидарности ни по овом приговору није могла да одобри 
исплату тражених средстава јер се из приложене документације није могло 
установити да ли је здравствена интервенција плаћена,није достављен 
фискални рачун,  и неопходност да се то уради. 
Колегиница се упућује да ако жели да поднесе приговор Синдикалном одбору 
Електро-Бијељина као другостепеној комисији која контролише рад и записнике 
фонда солидарности.  
 

2. Слађана Костић (Кнежевић) – СП Дирекција 
Одобрити исплату по члану 18. Правилника о раду Фонда солидарности у 
износу од 104 КМ – трошкови куповине лијекова.  
 

3. Срето Илић – СП Угљевик 
Одобрити исплату по члану 18. Правилника о раду Фонда солидарности у 
износу од 122 КМ – трошкови лијечења члана породице. 

  
4. Милена Крсмановић – СП Бијељина 

Не одобрити исплату по чл. 18. Правилника о раду Фонда солидарности. 
Колегиница није била члан ФС 6 мјесеци прије настанка трошкова лијечења.  
  

5. Стево Илић – СП Бијељина 
Одобрити исплату по чл. 18. Правилника о раду Фонда солидарности у износу 
од 429 КМ – трошкови лијечења, лично и члана породице.  
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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.) 

 


