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ЗАХТЕВ ЗА ПОМОЋ
СИНДИКАТ ЕМС
Име и презиме подносиоца Захтева за помоћ

Молимо пажљиво прочитајте следеће информације пре
него што испуните ЗАХТЕВ ЗА ПОМОЋ.
Синдикална подружница
Средства Фонда солидарности ЕМС наменски се користе за пружање
материјалне помоћи члановима Фонда солидарности ЕМС и
члановима њихове уже породице – 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.

Матични број (ЕМС АД)

Број текућег рачуна подносиоца Захтева за помоћ

Захтев служи за додељивање материјалне помоћи у случајевима:
Редовна месечна новчана помоћ деци умрлих чланова Фонда.
За учешће у трошковима стационарног бањског лечења.
За учешће у трошковима набавке лекова и дијагностике.
За учешће у трошковима набавке медицинских помагала.
За исплату једнократне новчане помоћи у случају непрекидног
боловања дужег од три месеца.
6. За исплату једнократне новчане помоћи у случају смрти
родитеља, старатеља, усвојиоца, деце или брачног друга.
7. За исплату једнократне новчане помоћи породици умрлог члана
Фонда солидарности ЕМС.
8. Породици умрлог пензионера, бившег члана Фонда.
9. За исплату једнократне помоћи члану Фонда солидарности ЕМС
за партиципацију у трошковима лечења најтежих болести.
10. За учешће у лечењу неплодности (вантелесна оплодња).
11. За друге случајеве.

Организациона јединица

1.
2.
3.
4.
5.

Адреса стана

Телефони, E-mail

Основ за подношење Захтева за материјалну помоћ је случај
из Правилника о раду Фонда солидарности (заокружити број)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Напомена подносиоца Захтева за помоћ

Уз Захтев за помоћ доставља се комплетна 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 (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)

Напомена:
Уколико дате нетачне податке или приложите
неодговарајућу документацију, захтев ће бити одбијен.

Последња исплаћена нето зарада,
односно накнада зараде
Потпис подносиоца и датум подношења Захтева за помоћ

Потпис председника синдикалне подружнице или члана Комисије
Фонда солидарности ЕМС

М.П.

