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Правилник СПРВ Град Нови Сад о додели бескаматних позајмица 

Члан 1. 

Овим правилником се одређује ко има право на позајмицу, критеријуми за добијање 

позајмице, висине и начин враћања позајмице те, обавезе члана којем је позајмица 

одобрена. 

Члан 2. 

Позајмица може бити одобрена искључиво члановима СПРВ Град Нови Сад чија основна 

синдикална ораганизација испуњава одредбе члана 12. Статута СПРВ односно члана 7. 

Правилника о чланарини у СПРВ. 

Члан 3. 

Подносилац молбе је у обавези да у писаној форми поднесе молбу за добијање безкаматние 

позајмице. 

Члан 4. 

Члану синдикалне организације СПРВ Град Нови Сад  ће се у оквиру расположивих 

наменских средстава одобрити позајмица у случају: 

- болести подносиоца молбе или члана његове најуже породице, 

- куповине и набавке лекова, трошкова лечења од најмање 10.000 динара, 

- делимичне или потпуне неспособности за рад, коју је утврдила надлежна лекарска 

комисија, 

- у случају смрти једног од супружника или детета, 

- делимичног или трајног оштећења објекта у коме живи услед елементарних непогода 

или већих оштећења објекта за коју подносилац молбе или чланови његове породице 

не сносе кривицу, 

- самохраним родитељима чија се деца редовно школују а школовање изискује 

основне трошкове (уписнина…), 

- да су подносиоци захтева проглашени технолошким вишком а у питању су једини 

храниоци породице 

 

Члан 5. 

Подносиоци захтева су у обавези да у прилогу захтева доставе све расположиве, по 

правилу, писане доказе који недвосмислено доказују оправданост поднетог захтева, а чију 

валидност и степен доказне снаге цени искључиво ИО СПРВ Град Нови Сад у процесу 

доношења одлуке поводом поднетог захтева. 



Члан 6. 

Максимални износ позајмице је 30.000,00 динара. 

 

Члан 7. 

У случају да у датом моменту постоји више захтева за одобрење бескаматне позајмице 

предност ће најпре имати они подносиоци који су временски дуже чланови СПРВ, а до сада 

им је на име бескаматне позајмице одобрен укупно мањи новчани износ. 

Члан 8. 

Подносилац молбе је дужан да целокупни износ позајмице отплати у најмање 2 до највише 

10 рата, на важећи рачун  СПРВ Град Нови Сад на начин и о роковима како је то наведено у 

претходно закљученом Уговору. 

Члан 9. 

Подносиоцу захтева коме је одобрена бескаматна позајмица је у обавези, да најпре у СПРВ 

Град Нови Сад склопи одговарајући Уговор на основу кога ће прибавити сву потребну 

документацију (доказ да је Основна синдикална организација помогла у новчаном износу 

подносиоцу Молбе или то није била у могућности због недостатка средстава) а нарочито 

административну забрану као једно од средстава обезбеђења за враћање одобрене 

бескаматне позајмице. Након достављања потребне документације СПРВ Град Нови Сад, 

стиче право да му се исто уплати на претходно достављени број текућег рачуна.  

Члан 10. 

У случају да подносиоцу Захтева коме је одобрена и уплаћена бескаматна позајмица или 

његов наследник не испуњвају благовремено или у целости своје уговорне обавезе,  ИО 

СПРВ Град Нови Сад има право да једнострано и аутоматски раскине овако закључен 

Уговор са подносиоцем Захтева и да одмах и у целости наплати све невраћене новчане 

износе путем административне забране или других Уговором наведених средстава 

обезбеђења враћања бескаматне позајмице. 

 

Члан 11. 

За случај неуспеха ИО СПРВ Град Нови Сад против оваквих подносилаца Захтева или 

њихових наследника, има право да пред надлежним судом покрене одговарајући поступак у 

циљу враћања одобрених и уплаћених безкаматних позајмица а на основу важећих закона.  
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Члан 12. 

Позајмица се сматра одобреном ако је о њој донео позитивну одлуку ИО СПРВ Град Нови 

Сад као надлежни орган СПРВ Град Нови Сад. 

 

Члан 13. 

Независно од горе наведених правила ИО СПРВ Град Нови Сад има право да изузетно и у 

нарочито оправданим случајевима а по сопственој процени одобри подносиоцима захтева за 

помоћ исплату безповратних новчаних стредстава у износу од највише 20.000 динара.  

 

Члан 14. 

Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на редовној седници ИО СПРВ Град Нови 

Сад. 

 

 

03. 02. 2014. године 

У Новом Саду 

           

 

                                                               Председавајући на седници ИО СПРВ Град Нови Сад 

              Александар Требатцики 

 


