
Врз основа на член 30 став 2 алинеја 5 од Статутот на Синдикатот на администрацијата и 

државната управа на Македонија (САДУ), Претседателството на САДУ на седница одржана на ден 

06.06.2015 година, донесе: 

 

П Р А В И Л Н И К 
За работа и доделување на средства од СОЛИДАРНИОТ ФОНД 

 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1  

 Со овој Правилник се уредуваат начинот на издвојување на средствата, изворите на 

средства, корисниците, основите за користење на правата и постапката за остварување на правата 

од Централиризаниот Солидарен Фонд на САДУ и Децентрализираните Солидарни фондови на 

Синдикалните организации членки на САДУ (Во понатамошниот текст: Фонд). 

 

II. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 

Член 2 

 Синдикалните организации формираат Фонд од следните извори на средства: 

       - од синдикалната членарина и тоа  централизираниот во висина од 20 %, а централизираниот 

во висина од најмалку 20 %; 

       - од спонзорства; 

       - донации; 

       - подароци од физички и правни лица; 

       - од камати на сопствените средства; и 

       - од други извори. 

 Солидарниот фонд може да биде централизиран и децентрализиран. 

 Централизираниот солидарен фонд е под надзор на САДУ и со истиот раководи комисија 

избрана од извршниот одбор на САДУ од синдикални оргнизации кои пристапиле кон него. 

 Децентрализираниот солидарен фонд го организираат синдикалните организации кои 

самите ги издвојуваат средсвата на посебна сметка но истите се придржуваат кон правилата на 

овој правилник за кој раководи комисија која ја избира синдикалната организација , а истата е под 

надзор на извршниот одбор на синдикалната организација. 

 Синдикалните организации преку своите извршни одбори одлучуваат дали ќе имаат 

Децентрализиран солидарен фонд или пак ќе пристапат кон Централизираниот солидарен фонд, 

со упатено Барање за пристап во фондот до извршниот одбор на САДУ. 

 

III. КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА 

Член 3 

 Корисници на средствата од Фондот се сите членови на синдикалната организација кои 

најмалку 12 месеци уплатуваат средства во Фондот и кој имаат поднесено образложено писмено 

барање за доделување на средства од Фондот со прилог документи кои ја докажуваат основаноста 

на барањето. 

 

 



IV. ОСНОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ФОНДОТ 

Член 4 

Средствата од Фондот се користат по два основи и тоа: 

      - еднократна парична помош (неповратни средства) и  

      - еднократна парична позајмица (повратни средства). 

 

Член 5 

Еднократна парична помош (неповратни средства) се исплатуваат во следните случаи: 

       - За смрт на член на Синдикатот во износ од 10.000 денари, 

       - Трајна или делумна неспособност за работа со лекарски потврди во износ од 8.000 денари, 

       - Потешки последици од елементарни непогоди во износ од 3.000 денари, 

       - За боледување подолго од 3 месеци во износ од 3000,00 денари, 

       - За боледување подолго од 6 месеци во износ од 6000,00 денари. 

 

Член 6 

 Во случај на смрт на член на Синдикатот, потесното семејство има право на еднократна 

парична помош во износ од 10.000,00 денари. 

За потесно семејство се сметаат членовите на семејството кои живеат со работникот во ист дом. 

Барањето за парична помош по овој основ се доставува до Комисијата за распределба на 

средствата од солидарниот фонд во рок од 60 дена од настанот, заедно со соодветната 

документација: 

       - фотокопија од извод од матична книга на умрени и 

       - фотокопија од лична карта на членот на семејството. 

 

Член 7 

 За трајна или делумна неспособност за работа се доделуваат средства доколку истата е 

последица на несреќа при работа. 

 Кон барањето барателот треба да достави наод и мислење од комисијата за оценка на 

работната способност или решение од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, во рок од 3 

месеци од денот на донесувањето. 

 

Член 8 

 Под потешки последици од елементарни непогоди (поплава од невреме, пожар и др.) се 

сметаат последиците настанати на станбениот објект на барателот, член на Синдикатот, во кој тој 

живее. 

 Барањето се доставува во рок од 3 месеци од денот на завршувањето на елементарната 

непогода. 

 Кон барањето се доставува: доказ за сопственост на објектот, лична карта, записник или 

потврда издадена од надлежен орган каде е утврден степенот на оштетувањето. 

 

Член 9 

Право на парична помош  по основ на подолготрајно боледување и медицинска 

рехабилитација се стекнува кога барателот ќе достави боледување од лекарска комисија на 

фондот за здравство. 



Право на парична помош од претходниот став од овој член се остварува кога работникот 

поради болест, несреќа при работа е спречен да работи повеќе од три 3 месеци. 

Висината на еднократната парична помош по основ на подолготрaјно боледување и 

медицинска рехабилитација изнесува 3000,00 денари. 

Исплатата на паричната помош по основ подолготрајно боледување и медицинска 

рехабилитација се врши еднократно по заклучувањето на боледувањето. 

Барањето се поднесува во рок од 60 дена по заклучувањето на боледувањето, кое се 

докажува со медицинска документација, односно со пријава за несреќа при работа. 

 

Член 10 

Право на парична помош  по основ на подолготрајно боледување и медицинска 

рехабилитација се стекнува кога барателот ќе достави боледување од лекарска комисија на 

фондот за здравство. 

Право на парична помош од претходниот став од овој член се остварува кога работникот 

поради болест, несреќа при работа е спречен да работи повеќе од шест 6 месеци. 

Висината на еднократната парична помош по основ на подолготрaјно боледување и 

медицинска рехабилитација изнесува 6000,00 денари. 

Исплатата на паричната помош по основ подолготрајно боледување и медицинска 

рехабилитација се врши еднократно по заклучувањето на боледувањето. 

Барањето се поднесува во рок од 60 дена по заклучувањето на боледувањето, кое се 

докажува со медицинска документација, односно со пријава за несреќа при работа. 

 

Член 11 

Барателот може да се стекне со едно од правата на користење на парична помош наведени во 

член 9 и член 10.  

 

Член 12 

 Еднократна парична позајмица (повратни средства) се исплатуваат во исклучителни 

околности и доколку со тоа не се загрозува функционирањето на Фондот. 

Највисокиот износ на позајмицата е 10.000 денари, со обврска истите да се вратат на 

најмалку (5) пет, а најмногу (10) десет еднакви месечни рати. 

 

V. ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 

Член 13 

 За одлучување по барањата за доделување на средства од Фондот, се формира Комисија за 

доделување на средства од Солидарен фонд (во понатамошниот текст: Комисија), составена од 3 

члена и 3 заменици. 

 Комисијата ја формира Извршниот одбор на синдикалната организација со мандат од 4 

години. 

 

Член 14 

 Барањата за доделување на средства од фондот се доставуваат до Комисијата, која се 

состанува  секој месец или по потреба. Комисијата на седницата во полн состав ги разгледува 

поднесените барања и приложените докази и донесува образложена одлука со која може да го 

одобри барањето, да го одбие барањето како неосновано или да го отфрли како ненавремено. 



 За доделување средства од солидарниот фонд потребно е да се пополнат сите обрасци кои 

се усвоени од Претседателсвото на САДУ и кон него да се приложат потребните докази и 

документи во спротивно барањето е неважечко. 

 

Член 15 

 Против Одлуката на Комисијата за доделување на средства од Солидарен фонд, барателот 

има право на жалба до Извршниот одбор на Синдикалната организација или извршниот одбор на 

САДУ  во рок од 8 дена. 

 Одлуката на Извршниот одбор е конечна. 

 

Член 16 

 Надзор над работењето на Комисијата за распределба на средства од Солидарен фонд 

врши Надзорниот одбор на синдикалната организација и Надзорниот одбор на САДУ. 

 Комисијата е должна еднаш годишно, да му достави извештај за својата работа на 

Извршниот одбор на Синдикалната организација или надзорниот одбор на САДУ. 

 

Член 17 

Донесените одлуки по поднесените барања, Комисијата задолжително му ги доставува на 

претседателот на синдикалната организација. 

Одобрените средства се уплатуваат на трансакционата сметка на корисникот. 

 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 16 

Измена и дополнување на овој Правилник се врши на начин и во постапка по која е донесен. 

 

Член 17 

 Со донесувањето на овој Правилник престануваат да важат досегачните Правилници за 

доделување на средства од Солидарен фонд на синдикалните организации членки на САДУ. 

Синдикалните организации се должни да го усогласат своето работење со овој Правилник 

во рок од 30 дена од денот на неговот донесување. 

 Секоја Синдикална организација која има Децентрализиран Солидарен фонд и има потреба 

за доделување на средства по разни основи може да го до уреди овој Правилник со носење на 

сопствени одлуки. 

 

Член 18 

 Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето. 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Претседател  на САДУ, 

                                                                                                                                       Благоја Ралповски 


