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Како и секоја година, согласно Статутот на СОНК, Надзорниот
одбор на Синдикалниот фонд на СОНК, врз основа на
документацијата изготвена од независно сметководствено биро,
на ден 10-03-2020 година го разгледа Извештајот за
финансиското работење на Синдикалниот фонд на СОНК за 2019
година. Од членовите на Надзорниот одбор беше констатирано
дека сите навремено пристигнати документи, по сите основи, се
реализирани и дека Синдикалниот фонд работи со позитивни
финансиски резултати и на општо задоволство на членовите кои
се корисници на Фондот.
Истиот ден, беа одржани и седници на Управниот одбор и
Собранието на Синдикалниот фонд на СОНК, на кои беа отворени
повеќе прашања во врска со начинот на работењето на
Синдикалниот фонд и можностите за воведување на евентуални
нови поволности, се со цел да се обезбедат поповолни услови и
потреби на членовите во синдикалните организации, членки на
Синдикалниот фонд, секако врз основа на финансиските можности
на Фондот.

По опширната расправа од страна на членовите на Собранието на
Синдикалниот фонд, кој патем да споменеме дека го сочинуваат
по еден преставник од регионалните одбори на СОНК, секако од
синдикалните организации кои се членки на Фондот, заеднички
беше констатирано:
Синдикалниот фонд на СОНК е од огромно значење и потреба
за членовите на СОНК и сите синдикални организации,
членки на Фондот се презадоволни од функционирањето и во
пресрет на потребите на членовите.
Согласно барањето на членовите на Фондот,ако минатата
година за поголем процент се зголеми износот на
синдикалниот кредит и тоа од 15.000 на 18.000 денари,
кој единствено се враќа, за разлика од останатите основи
кои се неповратни средства, оваа година треба да се
обрне внимание и да се воведат новини по другите основи.
Согласно финансиските можности, по предлог на Управниот
одбор на Синдикалниот фонд, Собранието едногласно го
усвои предлогот за зголемување на основицата за
пресметување на неповратни средства или поточно од 6.000
денари на 8.000 денари, што е за повеќе од 30%. Овде
мора да се напомене дека не влегуваат основите за
остварување на неповратна помош
Правилникот на Синдикалниот фонд,

кои, согласно
се исплатуваат

процентуално од направените трошоци, односно болничко
лекување и набавка на лекови и други медицински
помагала.
Како предлог, едногласно беше усвоен од членовите на
Собранието на Синдикалниот фонд на СОНК и за воведување
на нов основ за остварување на неповратна помош во
случај на подолготрајно боледување. Имено, по овој
основ, членките на Фондот имаа право на надомест за
непрекинато боледување над 60 и 90 дена,кој основ се
зголеми и за над 120 дена за непрекинато боледување.
Исто така е зголемен износот на неповратната помош за
студенти кои студираат во нашата држава на одалеченост
над 35 км од местото на живеење и тоа од 3.000 на 4.000

денари.
Како новина, која произлезе како потреба од евентуална
злоупотреба, при аплицирање за користење на безкаматниот
кредит, жирантите ќе треба да достават и фотокопија од
личните карти.
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Синдикалниот фонд, беше констатирано дека членството освен што
ќе биде информирано за овие донесени измени и дополнувања на
Правилникот за користење на средствата на Синдикалниот фонд на
СОНК, Стручната служба на Советот на СОНК, во иднина да
изготви Прирачници, преку кои, секој член би се информирал за
правата и основите за користење на средствата од Синдикалниот
фонд на СОНК.

