ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ У СИНДИКАТУ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА
ВОЈВОДИНЕ
Овим правилником се уређује, начин прикупљања синдикалне чланарине од чланова
Синдиката просветних радника Војводине (у даљем тексту СПРВ), начин процентуалне
прерасподеле чланарине унутар СПРВ и ниже облике организованости (основна
организација, општина, град и регија).
1.

Чланарина се прикупља од укупне нето зараде чланова СПРВ.

2.
Чланарина се прикупља приликом сукцесивних исплата нето месечних зарада
чланова СПРВ.
3.

Чланарина за чланове СПРВ износи 1% укупног нето личног дохотка.

Висина чланарине коју задржава основна организација СПРВ износи 0,5%, од
4.
укупне нето месечне зараде сваког члана СПРВ.
5.
Уколико је основна организација СПРВ донела одлуку о формирању општинске или
градске организације СПРВ или је приступила тако формираној општинској или градској
организацији СПРВ, висина чланарине коју члан СПРВ уплаћује на текући рачун СПРВ
износи 0,2% од укупне нето месечне зараде, a висина чланарине коју члан СПРВ уплаћује
на текући рачун општинске или градске организације износи 0,3% од његове укупне нето
месечне зараде, односно док општинска или градска организација СПРВ не отвори свој
текући рачун, члан СПРВ уплаћује тај износ чланарине на текући рачун СПРВ.
6.
Уколико основна организација СПРВ није донела одлуку о формирању општинске
или градске организације СПРВ или није приступила тако формираној општинској или
градској организацији СПРВ, висина чланарине коју члан СПРВ уплаћује на текући рачун
СПРВ износи 0,5% од укупне нето месечне зараде.
7.
Извршни одбор општинске или градске организације СПРВ може да донесе одлуку
да се одрекне дела чланарине у износу 0,1% у корист основне организације СПРВ.
Извршни одбор СПРВ може да донесе одлуку да се одрекне чланарине у износу 0,1% у
корист основне организације СПРВ, ако та основна организација СПРВ испуњава услове из
члана 6. овог Правилника.
8.
Сваки члан СПРВ је у обавези да у целости и благовремено плаћа чланарину свим
нивоима организовања СПРВ, а у складу и на начин прописан важећим актима СПРВ.
У случају да чланови СПРВ или њихови овлашћени представници не плаћају
чланарину на начин, како је то наведено у претходном ставу, за време док не плаћају
чланарину не могу бирати нити бити бирани у више форме организовања СПРВ, односно за
случај да су већ изабрани у више форме организовања СПРВ, то је правно ваљан основ, за
аутоматски престанак свих њихових функција и чланства у свим вишим формама
организовања СПРВ, о чему у крајњој истанци одлуку доноси Извршни одбор СПРВ.

9.
Председник основне организације СПРВ има искључиву одговорност за плаћање
чланарине сваког члана СПРВ у основној организацији коју утврђује ИО СПРВ у складу са
овим Правилником и Статутом СПРВ у својој основној организацији.
10. Чланови СПРВ у случају искључења или напуштања СПРВ, немају право на повраћај
до тада уплаћене чланарине као и на деобу стечених материјалних добара СПРВ, по било
ком основу.
Овај Правилник о чланарини ступа на снагу од 01.12.2015. године и важи до
11.
доношења новог правилника.

У Новом Саду,
24. 11. 2015. године

Председник ИО СПРВ
Милан Трбовић

