


СРЕДСТВА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЕМС 

Члан 10. 
Фонд стиче средства из чланарине и дотација, сагласно Колективном уговору за Акционарско 
друштво  „Електромрежа Србије“ и овом Правилнику.  

Члан 11. 
Чланарина у Фонду солидарности ЕМС је јединствена и износи 0,8% нето зараде и нето накнаде 
зараде.  
Послодавац, по члану 74. Колективног уговора, уз исплату месечне зараде запосленима, издваја 
средства за рад Фонда солидарности ЕМС на месечном нивоу, у висини 0,20% од масе средстава 
исплаћених на име зараде чланова Фонда.  
Чланарина из става 1. овог члана уплаћује се на текући рачун Синдиката ЕМС код банке Crédit Agricole 
Србија а.д. Нови Сад, број 330‐4020368‐62, а уплата дотација из става 2. овог члана на текући рачун 
Синдиката ЕМС код банке Crédit Agricole Србија а.д. Нови Сад, број 330‐4020369‐59. 

КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЕМС 

Члан 12. 
Средства Фонда солидарности ЕМС наменски се користе за пружање материјалне помоћи члановима 
Фонда солидарности ЕМС и члановима њихове уже породице.  
Члановима уже породице у смислу става 1. овог члана, сматрају се брачни друг и деца која су на 
редовном школовању до 27 година старости и деца са посебним потребама, без школског услова и 
без старосне границе.  

Члан 13. 
Члановима Фонда солидарности ЕМС додељује се материјална помоћ у следећим случајевима: 
1. Редовна месечна новчана помоћ деци до навршених 7 година старости, умрлих чланова
Фонда солидарности ЕМС, у износу од 60% просечне нето зараде током предходне године у РС. 
2. За учешће у трошковима стационарног лечења члана Фонда солидарности ЕМС, за
постоперативну бањску рехабилитацију и за чланове Фонда који су претрпели повреду на раду или 
имају тежа хронична обољења, а индиковано им је бањско лечење од стране лекара специјалисте.  
Подносилац захтева је дужан да у случајевима бањске рехабилитације учествује са 20% у 
трошковима. Средства за ову намену ће се одбијати путем административне забране од зараде и 
накнаде зараде подносиоца захтева, по правилу у 4 месечне рате које ће се уплаћивати у корист 
Фонда солидарности ЕМС. Запосленом члану Фонда који је претрпео повреду на раду, омогућава се 
бањска рехабилитација на терет средстава Фонда солидарности ЕМС без личне партиципације.  
Средства за ову намену могу се одобрити члану једанпут у току календарске године.  
3. За учешће у трошковима набавке лекова и дијагностичких испитивања неопходних за лечење
члана Фонда солидарности ЕМС или члана његове уже породице,уколико су укупни месечни 
трошкови већи од 10% нето зараде подносиоца захтева у претходном месецу.  
Подносиоцу  захтева  се  додељује  новчана  помоћ  у  износу  до  висине  укупне  цене  лекова  и
дијагностичких испитивања, уколико се достави доказ о немогућности остваривања истих у 
државним здравственим установама или време чекања није прихватљиво због ургентности,  по 
рачунима, умањене за износ од 10% нето зараде подносиоца захтева, под условом да није остварио 
помоћ по другом основу из овог правилника, изузев тачке 5. 
Запосленом члану Фонда који је претрпео повреду на раду, трошкови набавке лекова и 
дијагностичких испитивања неопходних за лечење, признају се у целости, без обзира на висину 
трошкова и износ примања запосленог. 

4. За учешће у трошковима набавке медицинских помагала за члана Фонда солидарности ЕМС
или члана његове уже породице, уколико су средства потребна за ту набавку већа од 50% нето 
зараде подносиоца захтева у месецу који претходи подношењу захтева.  
Средства за ову намену могу се одобрити члану једанпут у 5 година, на основу мишљења надлежног 
лекара о неопходности набавке одређене врсте помагала и приложеног оригиналног предрачуна.  
Средства се неће одобравати за следеће групе медицинских помагала и медицинских средстава: 
наочаре, егзајмер ласер, контактна сочива, ортопедски улошци, дентални импланти II Б класе ризика 
и импланти везани за естетску хирургију.  
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Средства за ову намену могу се одобравати квартално, на основу мишљења надлежне државне 
здравствене установе о неопходности набавке одређене врсте лекова који су по препоруци лекара 
неопходни за лечење, а који се не налазе на „позитивној“ листи, односно не покривају се из средстава 
обавезног здравственог осигурања, уз приложен оригинални предрачун испоручиоца лекова. 



5. За исплату једнократне новчане помоћи у случају непрекидног боловања са умањеним
примањима по КУ ЕМС члан 40 тачка 1 на коме је члан Фонда солидарности ЕМС због болести био 
дуже од 3 месеца (без прекида због коришћења слободних дана, годишњег одмора и сл.) у висини 
једне просечне нето зараде остварене током предходне године у Републици Србији. 
Средства за ову намену могу се одобрити члану четири пута у току календарске године, на основу 
личног захтева и потврде о дужини непрекидног боловања издате од стране надлежне службе 
медицине рада (ОЗ‐6 образац, односно извештај о привременој спречености за рад – „дознака“ 
издата од стране изабраног лекара).  
6. За исплату једнократне помоћи у случају смрти родитеља, старатеља, усвојиоца, деце или
брачног друга члана Фонда солидарности ЕМС, у висини једне просечне нето зараде остварене током 
претходне године у Републици Србији. 
Рок за подношење захтева по овом основу је три месеца. Захтев се не може поднети за случај који се 
десио пре учлањења подносиоца захтева у Фонд солидарности.  
Средства за ову намену одобравају се уколико то право подносилац није остварио код Послодавца.  
7. За исплату једнократне новчане помоћи породици умрлог члана Фонда солидарности ЕМС, у
висини једне просечне нето зараде остварене током предходне године у Републици Србији. 
Средства за ову намену одобравају се на захтев синдикалне подружнице умрлог члана, под условом 
да по истом основу није исплаћена помоћ од стране Послодавца.  
8. Породици умрлог пензионера, бившег члана Фонда солидарности ЕМС, односно правног
претходника ‐ Фонда солидарности ЈП Електроисток, основаног 1992. године, за трошкове сахране, 
исплаћује се помоћ у висини једне просечне нето зараде остварене током предходне године у 
Републици Србији. 
Ова помоћ се може исплатити и лицу које није члан породице, а докаже да је сносило трошкове 
сахране.  
9. За исплату једнократне помоћи члану Фонда солидарности ЕМС за партиципацију у
трошковима лечења и ублажавање последица малигних болести (хемотерапија, зрачење и сл.) члана 
Фонда или члана његове уже породице (хемотерапија, зрачење и сл.), по правилу максимално до 
неопорезивог износа.  
Средства за ову намену могу се одобрити члану четири пута у току календарске године, а у изузетно 
тешким случајевима ова помоћ се може исплатити кумулативно једнократно, на основу личног 
захтева и медицинске документације која поткрепљује ургентност давања помоћи.  
10. За партиципацију у трошковима припреме за лечење и лечења неплодности члана Фонда
солидарности ЕМС и његовог партнера поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења, уз 
услов да подносилац захтева има кумулативну испуњеност индикација (критеријума) које прописује 
Републичка стручна комисија Министарства здравља и доказ да је већ искористио све покушаје које 
финансира РФЗО или доказ да не испуњава наведене критеријуме учешћа у програму лечења 
неплодности поступцима вантелесне оплодње (БМПО) о трошку Републичког фонда за здравствено 
осигурање.  
11. За учешће у случајевима помоћи коју члановима Фонда солидарности ЕМС додељује Фонд
солидарности ЕПС, уз редовну уплату чланарине у Фонд солидарности више синдикалне централе. 
12. За друге случајеве по одлуци органа Фонда солидарности ЕМС.

Члан 14. 
Одлуку о коришћењу средстава Фонда солидарности ЕМС доноси Комисија Фонда солидарности 
ЕМС, на основу захтева члана, а у складу са финансијским планом и могућностима.  
Комисија Фонда солидарности ЕМС, у циљу ефикаснијег рада и пружања помоћи, може донети 
одлуку о измени висине помоћи за одређени временски период. 

Члан 15. 
Средства Фонда солидарности ЕМС додељују се бесповратно, под условом да не постоји могућност 
рефундирања од стране Републичког фонда за здравствено осигурање.  
Уколико се трошкови лечења, набавке лекова и одређеног медицинског помагала, која су додељена 
на основу критеријума из члана 13. овог Правилника, делимично или у потпуности рефундирају из 
средстава Републичког фонда за здравствено осигурање, Одлуком о додели средстава корисник се 
обавезује да у року од три дана након исплате средстава од Републичког фонда за здравствено 
осигурање, иста уплати на рачун Фонда солидарности ЕМС, у износу који му је рефундиран.  

Члан 16. 
Средства Фонда солидарности ЕМС која се одобре у целости, по захтеву члана и приложеном 
предрачуну, могу се уплатити искључиво на назначени рачун испоручиоца или извршиоца. 
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Члан17. 
Средства из Фонда солидарности ЕМС одобравају се на основу писаног захтева члана Фонда 
солидарности ЕМС на прописаном обрасцу овереном печатом синдикалне подружнице СЕМС којој 
припада подносилац захтева или Централе СЕМС, за оне чланове ФС који нису Чланови синдиката. 
Захтев се прослеђује Комисији Фонда солидарности ЕМС кроз књигу протокола у Централи СЕМС. 
Уз коректно испуњен образац „Захтев за помоћ“ Kомисији ФС доставља се и следећа документација: 
 ‐ фотокопија дебитне картице са бројем текућег рачуна, 
‐ фотокопија последњег обрачунског листића зараде (за месец који је претходио месецу у ком 
се подноси захтев), 
‐ здравствени налази надлежне државне здравствене установе (не старији од 6 месеци), 
‐ фотокопија ОЗ‐6 обрасца, односно извештај о привременој спречености за рад – „дознака“ 
издата од стране изабраног лекара (у случају непрекидног боловања дужег од три месеца), 
‐ фотокопијa Извештаја о повреди на раду, 
‐ рачуни (не старији од 3 месеца) за лекове, дијагностику и друге медицинске услуге,  
‐ фотокопија здравствене књижице (за члана уже породице),  
‐ фотокопија личне карте (за пунолетног члана уже породице),  
‐ извод из матичне књиге рођених (за непунолетног члана уже породице),  
‐ извод из матичне књиге умрлих (за умрлог члана Фонда или члана његове уже породице), 
‐ извод из матичне књиге венчаних (за умрле очуха или маћеху). 

Члан 18. 
Комисија Фонда солидарности ЕМС је дужна да се у поступку одобравања средстава руководи 
оправданошћу захтева.  

ОРГАНИ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЕМС 

Члан 19. 
Органи Фонда солидарности ЕМС су Комисија Фонда солидарности ЕМС и Извршни одбор Синдиката 
ЕМС. Комисија Фонда солидарности ЕМС је првостепени орган, а Извршни одбор Синдиката ЕМС је 
другостепени орган.  

Члан 20. 
Комисију Фонда солидарности ЕМС чине председник, секретар и представник Послодавца. На 
предлог председника Синдиката ЕМС, Извршни одбор Синдиката ЕМС бира председника и секретара 
Комисије, а Послодавац може именовати једног члана Комисије. 

Члан 21. 
Мандат чланова Комисије траје 5 година, са могућношћу поновног избора.  
Мандат члану Комисије може престати пре истека и то: оставком или разрешењем. 
Одлуку о разрешењу члана Комисије доноси Извршни одбор Синдиката ЕМС.  

Члан 22. 
Комисија Фонда солидарности ЕМС: 
‐ води евиденцију о члановима Фонда солидарности ЕМС (приступнице, иступнице),  
‐ контролише уплате чланарине и дотација Фонду солидарности ЕМС,  
‐ одобрава помоћ по овом Правилнику,  
‐ припрема предлог измена и допуна Правилника и подноси Извештај о раду Фонда 
солидарности ЕМС, 
‐ стара се о спровођењу донетих одлука, 
‐ врши друге послове из области пословања Фонда солидарности ЕМС. 

Члан 23. 
Седнице Комисије Фонда солидарности ЕМС заказује и води председник, а у његовом одсуству 
секретар Комисије Фонда солидарности ЕМС. Седнице Комисије Фонда солидарности ЕМС су јавне.  
О раду Комисије Фонда солидарности ЕМС на седници води се записник.  

Члан 24. 
Седнице Комисије Фонда солидарности ЕМС одржавају се по правилу једанпут месечно и то од 01. 
до 10. у месецу. 
На седници Комисије Фонда солидарности ЕМС усваја се Записник са претходне седнице и констатују 
одлуке које су донете међуседнично у вези исплате средстава Фонда солидарности ЕМС. 
Међуседнично се могу вршити исплате по захтевима за доделу средстава Фонда солидарности ЕМС, 
по члану 13. овог Правилника (тачке 1, 5, 6, 7, 8 и 9) и то у року од 7 дана од дана подношења захтева. 
Одлуке о додели средстава Фонда солидарности ЕМС које се реализују на овај начин верификује 
Комисија Фонда солидарности електронским путем. Захтеве за доделу средстава Фонда 
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