
На основу Одлуке Председништва Асоцијације 
слободних и независних синдиката од 11. Августа 
2014. године, формиран је Фонд солидарности 
АСНС који има за циљ пружање неопходне 
солидарне помоћи у виду позајмица члановима 
Фонда.

КО МОЖЕ ДА БУДЕ ЧЛАН ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ АСНС?

Чланови Фонда могу бити чланови АСНС. Члан се постаје потписивањем 
изјаве о чланству и сагласности да послодавац из зараде члана одбија 
месечну чланарину из исплаћене месечне зараде и/или накнаде зараде у 
износу од 300,00 динара.

ДА ЛИ ЧЛАНИРАНА МОЖЕ ЛИЧНО ДА СЕ УПЛАТИ НА РАЧУН 
ФОНДА БЕЗ ОДБИЈАЊА ОД МЕСЕЧНЕ ЗАРАДЕ?

Члан може лично месечно да уплаћује предвиђени износ чланарине на 
рачун Фонда. Пружена је  могућност уплата чланирана и на тромесечном, 
шестомесечном и годишњем нивоу. 

КОЈИ СУ УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ ПОМОЋИ?

Члан Фонда може да добије солидарну помоћ под условом да редовно 
плаћа синдикалну и чланарну Фонда. Солидарна помоћ даје се члану који 
је у тешком социјалном положају, за случај болести, елементарне непогоде 
и другим случајевима на основу одлуке Управног одбора Фонда. Члан има 
право на солидарну помоћ из средстава Фонда док је члан Фонда.

КОЛИКИ ЈЕ ИЗНОС ПОЗАЈМИЦЕ И НА КОЛИКО МЕСЕЧНИХ РАТА 
СЕ ВРШИ ОТПЛАТА?

Солидарна помоћ даје се члану као бескаматна позајмица у износу од 
10.000,00 до 100.000,00 динара са роком враћања од најдуже шест месеци. 
Износ помоћи се одређује одлуком Управног одбора 
Фонда полазећи од износа који је члан тражио у 
захтеву, расположивих средстава Фонда, намене 
солидарне помоћи, износа зараде/плате члана 
коме се помоћ одобрава, притом, водећи 
рачуна да месечни износ повраћаја солидарне 
помоћи не буде већи од 30% његове зараде и 
других критеријумима који се утврде одлуком 
Управног одбора. Солидарна помоћ се одoбрава 
уз обавезу члана да потпише сагласност да ће 
поврћај вршити месечном уплатом из зараде. 
Приликом исплате солидарне помоћи Фонд 
ће из одобреног износа наплатити трошкове 
на име стручних  послова, административних и 
трошкова провизије банака.



ИЗЈАВА О ПРИСТУПАЊУ ФОНДУ СОЛИДАРНОСТИ АСНС

На основу члана 9. Правила Фонда солидарности АСНС (у даљем 
тексту: Фонд) изјављујем да приступам Фонду као члан, да прихватам 
Правила Фонда солидарности АСНС, обавезујем се да редовно 
плаћам чланарину Фонду у износу од 300,00 динара месечно, да 
додељену солидарну помоћ користим наменски и да редовно враћам 
додељени износ солидарне помоћи – позајмицу у складу са Одлуком 
Фонда.

У __________________, дана ___________ 20____. године

Члан Фонда

                                                     (Име и презиме)                                            

ЈМБГ:  
Бр. л. к. 
Улица          , бр. 
АСНС          , Бр. чл. карте
                         (назив синдиката)

                                         (назив и адреса послодавца)

(Потпис)



ИЗЈАВА ЗАПОСЛЕНОГ

Овлашћујем свог Послодавца 

(назив и седиште послодавца)

да ми приликом исплате месечне зараде/накнаде зараде обуставља 
износ од 300,00 динара на име чланства у Фонду солидарности 
АСНС и обустављена средства уплаћује на рачун бр. 160-416268-50 
код Banke Intesa.

Ова изјава уједно представља и сагласност Послодавцу из чл. 123. 
Закона о раду.

У __________________________, ___________ 20___. године.

Подаци о даваоцу изјаве и сагласности:

Име и презиме:
ЈМБГ:
Идентификациони број у предузећу:
Место пребивалишта: 
Улица и број: 

                                                                                                    
                                                                                                 (Потпис)



ДА ЛИ СЕ МОЖЕ ВИШЕ ПУТА ПОДНОСИТИ ЗАХТЕВ ЗА ДОБИЈАЊЕ 
ПОМОЋИ?

Члан може да оствари право на солидарну помоћ више пута у току године 
уз услов да је вратио Фонду пун износ претходно исплаћене солидарне 
помоћи. 

КОЈА ЈЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ДОБИЈАЊЕ ПОМОЋИ?

Солидарна помоћ одбрава Управни одбор Фонда на писани образложени 
захтев члана.
Захтев за солидарну помоћ као и сва потребна документација преузима се 
од Главног повереника. Члан је дужан да уредно попуњену документацију 
врати Главном поверенику који је потом прослеђује  Управном одбору 
Фонда на разматрање. За одобрени износ солидарне помоћи синдикат 
који је дао потврду је солидарни јемац.

КОЈА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИЈАЊЕ 
СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ?

Захтев за добијање солидарне помоћи;
Административна забрана (2 примерка – попуњава послодавац);
Потврда Главног повереника да члан испуњава захтеване услове. 

ДА ЛИ И КАДА МОЖЕ ДА ПРЕСТАНЕ ЧЛАНСТВО У ФОНДУ?

Чланство у Фодну престаје на писани захтев члана. Управни одбор 
констатује престанак чланства у року од 15 дана од дана подношења 
захтева, а најдаље до истека месеца у коме је захтев поднет. Члану који 
користи солидарну помоћ чланство у Фонду не може да престане док не 

уплати на рачун Фонда целокупан износ одобрене 
солидарне помоћи. 

ДА ЛИ СЕ ВРАЋА УПЛАЋЕНА ЧЛАНАРИНА 
ПО ПРЕСТАНКУ ЧЛАНСТВА?

По престанку чланства у Фонду износ уплаћене 
чланарине враћа се члану без камате уз одбитак 
административних и трошкова трансфера.


