
СИНДИКАЛНA ОРГАНИЗАЦИЈA МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 

  Имајући у виду да тренутно не постоји ПРАВИЛНИК О СТИЦАЊУ И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА 

СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ који би ближе дефинисао услове на 

основу којих члан Синдикалне организације МФ може остварити право на исплату једнократне солидарне помоћи, a на 

основу утврђеног укупног износа исплаћених накнада на име солидарне помоћи у 2021. години као и на основу 

очекиваних прихода Синдикалне организације МФ у 2022.години, a имајући у виду ситуацију са пандемијом изазваном 

вирусом SARS-CoV-2 и немогућношћу сазивања Скупштине чланова Синдиката МФ, доносим привремену 

ОДЛУКУ 

о висини накнада за 2022. годину, на основу које члан Синдикалне организације МФ (у даљем тексту - запослени) може 

остварити право на исплату једнократне солидарне помоћи за следеће случајеве: 

1. Помоћ породици за случај смрти запосленог и помоћ запосленом за случај смрти члана његове уже породице  – 

6.000 динара. 

2. Настанка теже инвалидности запосленог где је остварено право на инвалидску пензију – 6.000 динара. 

3. Рођење детета запосленог – 6.000 динара. 

4. Тежа болест запосленог или члана његове уже породице  – 7.000 динара. 

5. Потреба набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог – 7.000 динара. 

6. Teжа хирушка интервенција запосленог чији постоперативни ток лечења захтева боловање дуже од 30 дана – 7.000 

динара. 

7. Набавке лекова за запосленог или члана његове уже породице, неопходних за лечење од теже болести из тачке 4 

ове ОДЛУКЕ или лекова неопходних за лечење после тeже хирушке интервенције из тачке 6 ове ОДЛУКЕ, као и 

трошкова насталих спровођењем дијагностичких метода (скенер, магнетна резонанца и сл.) – до максималног 

износа од 7.000 динара (уз приложене фискалне рачуне). 

8. Тешка материјална ситуација запосленог који је самохрани родитељ малолетног детета, а чија укупна месечна 

примања (просек за претходна три месеца) не прелазе износ od 75% просечне тромесечне зараде запосленог у 

Републици Србији, а која се за претходна три месеца утврђује према подацима Републичког завода за статистику 

Србије – 10.000 динара. 

 

НАПОМЕНЕ: 

- Право на исплату једнократне солидарне помоћи остварује се подношењем ЗАХТЕВА и достављањем 

одговарајуће документације која представља основ по коме се то право остварује. 

- Захтев за исплату једнократне солидарне помоћи може се поднети у року од 60 дана од дана када је наступио 

основ за исплату солидарне помоћи. 

- Захтев за исплату једнократне солидарне помоћи, по истом основу, може се поднети једном у току исте 

календарске године. 

- У случају да су оба родитеља запослени чланови Синдиката МФ, право на солидарну помоћ из тачке 3 ове 

ОДЛУКЕ остварује искључиво мајка детета. 

- Тежа болест запосленог или члана његове уже породице из тачака 4 и 7 ове ОДЛУКЕ обухвата следеће 

болести: Малигни тумори, парализа/параплегија, слепило, мождани удар, отказивање рада бубрега, малигни 

тумор коже (Melanoma malignum), инфаркт миокарда, бенигни тумори мозга, ванматерична трудноћа, 

трансплантација органа, хронично обољење јетре, мултипла склероза, кома, хронично обољење плућа, 

анкилозантни спондилитис (Bechterewa bolest), емболија плућа, теже последице перфорације у 

гастроинтестиналном тракту, глувоћа, бактеријски менингитис, тежа обољења жлезда са унутрашњим лучењем 

(Adisonova bolest), системски лупус, енцефалитис, теже последице сепсе, Лајмска болест, Паркинсонова болест, 

епилепсија, опекотине трећег степена, тежа обољења жлезда са унутрашњим лучењем (тиреотоксична криза, 

Кушингов синдром и бенигни феохромоцитом) као и тежа стања услед заражавања вирусом SARS-CoV-2 која 

захтевају болничко лечење са кисеоничком потпором (Извор: Осигурање GRAWE). 

- Изузетно, у случају изузетно тешке материјалне ситуације запосленог, уколико за то постоје могућности, 

износи су наведени у овој ОДЛУЦИ се могу увећати до 100%, a на основу посебног захтева запосленог. 

 

Ова ОДЛУКА ступа на снагу даном доношења и важи до доношења ПРАВИЛНИКА О СТИЦАЊУ И 

РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ, односно 

најкасније до 31.12.2022. године. 

У Београду 11.01.2022.год. 

                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

                                                                                                                                         МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

                                    _____________________  

                                                       Проф. др Игор Балаћ    


