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Врз основа на член 37 и 38, а во врска со член 1 и 12 од Статутот на 
Синдикатот на Одбраната и Безбедноста и Одлуката за формирање 
на Солидарниот фонд, Советот на Синдикат на Одбраната и 
Безбедноста донесе, 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
За солидарен фонд 

 
 

 I  ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
 Со Правилникот за солидарен фонд (во понатамошниот текст: 
Правилник) се уредуваат изворите и начинот на издвојувањето на 
средствата, корисници на Солидарниот фонд на Синдикат на 
Одбраната и Безбедноста: (во понатамошниот текст: Фонд), 
основите за користење на средствата од Фондот и постапката за 
остварување на правата. 
 
 II  ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 
 

Член 2 
Фондот се финансира од следните извори: 
- од синдикална членарина од нето платата на вработените, 

членови на СОБ, 
- спонзорство и донаторство, 
- дополнителни прилози и подароци на правни и физички лица, 
- други извори. 

 
Член 3 

 Вработените, членови на СОБ издвојуваат 0,40 % од нето 
платата секој месец, со што вкупната синдикална членарина на 
вработените во Министерството за одбрана изнесува 1% од нето 
месечната плата. 

 
 
 
 



 
  

III  КОРИСНИЦИ НА ФОНДОТ 
 

Член 4 
Корисници на средствата од Фондот се членовите на СОБ и 

членовите на нивните потесни семејства, согласно одредбите на овој 
Правилник. 

 
Член 5 

За членови на потесно семејство во согласност со член 4 се 
сметаат: 
- брачниот другар и децата 

Право на парична помош имаат децата до навршени 18 години 
старост.    

Потребната документација за остварување на правото ќе ја 
утврди стручната служба на СОБ. Право на парична помош, 
членовите на потесното семејство имат  исклучиво согласно член 10 
и 11 на овој правилник. 

 
IV  ОСНОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ФОНДОТ 

 
Член 6 

 Членовите на СОБ со самото зачленување во СОБ стекнуваат 
право на користење на средства од фондот по следните основи, со 
тоа што причината за бараната помош да не е настаната пред 
зачленувањето. 
- парична помош за подолготрајно боледување, 
- паричен надомест за болничко лекување, 
- паричен надомест за трајно телесно оштетување, 
- парична помош за смрт на член на СОБ или член на неговото 

потесно семејство, 
- парична помош за лекување во странство на член на СОБ или 

член на неговото потесно семејство, 
- надомест во случај на организиран штрајк прифатен од СОБ, 
- подарок со посвета за член кој заминува во пензија, 

Право на користење на средствата од фондот по 
горенаведените основи може да се оствари  по секој основ 
поединечно, а за став1, алинеа 3 и 7 само еднаш. 

 
 



 
 
 
 

1. Парична помош при подолготрајно боледување 
 

Член 7 
 Парична помош по основ на непрекинато боледување се 
стекнува во следните случаи: 
- кога 30 и повеќе календарски денови работникот ќе биде 

спречен да работи поради несреќа на работа или 
професионално заболување, поради болест или несреќа вон 
работа, 

- породилното боледување нe влeгува во подолготрајно 
боледување, 

- кога членот на СОБ е на болничко лекување , 
 

Член 8 
 Парична помош согласно претходниот член имаат само 
членовите на СОБ. 
 Парична помош по основ на боледување се доделува во 
зависност од должината на боледувањето и тоа: 
- од 31 – 60 дена ....................................... 1.500,00 денари 
- од 61 – 90 дена ....................................... 3.000,00 денари 
- од 91 – 120 дена ..................................... 4.500,00 денари 
- повеќе од 120 дена ................................. 6.000,00 денари 
 

Во текот на една календарска година членовите на СОБ можат 
да остварат парична помош по основ на боледување, најмногу до 
висина од 6.000,00 денари. 

 
Парична помош по основ на болничко лекување се доделува во 

зависност од времетраењето на болничкото лекување и тоа: 

 
- до 10 дена ......................................... 15% 
- од 11 – 20 дена ................................. 20% 
- повеќе од 21 ден  ......................25% од износот на болничките 

трошоци платени со партиципација. 
     За болнички трошоци се сметаат, трошоците по основ на 
болнички денови (лежење, сместување и исхрана), а не се 



сметаат трошоци за медикаменти, терапии и слично, за време 
траењето на болничкото лекување. 

За болничко лекување не се смета бањско лекување, 
физикална терапија и други видови терапии.  
 Исплатата се врши еднократно по заклучувањето на 
боледувањето, односно по истекот на рокот согласно став 2 алинеа 3 
од овој член, а се докажува со соодветна медицинска документаија 
односно со пријава за несреќа при работа, платени сметки за 
болничко лекување, а се доставува до СОБ во рок од 60 дена. 

Доколку боледувањето е подолготрајно и преминува од една во 
друга година, се исплатува само еднаш и тоа по завршувањето на 
боледувањето. 

 
2. Паричен надомест за трајно телесно оштетување 
 

Член 9 
Во случај членот на СОБ поради несреќа или професионално 

заболување при работа претрпи трајно телесно оштетување до 70%, 
има право на паричен надомест во висина од 15.300,00 денари. 

Во случај членот на СОБ поради несреќа или професионално 
заболување при работа претрпи трајно телесно оштетување над 
70%, има право на паричен надомест во висина од 30.600,00 денари. 

Барањето за надомест по овој основ се доставува најдоцна 60 
дена од денот на донесувањето на решението од надлежната 
комисија формирана при фондот за здравство, поткрепено со 
пријава за несреќа при работа. 

 
3. Парична помош за смрт на член на СОБ или член на 

неговото потесно семејство 
 

Член 10 
Во случај на смрт на член на СОБ, семејството на починатиот 

има право на еднократна парична помош во висина од 23.000,00 

денари. 
Во случај на смрт на член на неговото потесно семејство, 

членот на СОБ има право на еднократна парична помош во висина 
од 16.100,00 денари. 
 Барањето за надомест по овој основ (со приложен извод од 
матична книга на умрени), се доставува во рок од 60 дена од 
настанот. 
 



4. Парична помош за лекување во странство 
 

Член 11 
Во случај на потешка болест на членот на СОБ и неговото 

потесно семејство, за кое е потребно лекување во странство, истиот 
има право на парична помош во зависност од пресметката за 
лекување. 

Во случај кога на членот на СОБ му е одобрено лекување во 
странство со решение издадено од Фондот за здравство при 
Министерството за здравство,  правото на парична помош се 
остварува само на делот од 20% кој самиот го партиципира и тоа: 
- До 150.000,00 денари ..................................   10% 
- Од 150.000,00 – 300.000,00 денари .............  15% 

Повеќе од 300.000,00 денари ................. 20%, но не повеќе од 
70.000,00 денари. 

- Барањето за надомест по овој основ (со приложено решение 
издадено од Фондот за здравство) се доставува најдоцна 90 дена од 
денот на донесувањето на решението од Фондот за здравство. 

 
5. Надомест во случај на организиран штрајк 
 

Член 12 
Во случај на организиран штрајк, прифатен од органите на СОБ 

и согласно со Законот за штрајк, членовите на СОБ кои ќе стапат во 
штрајк имаат право на надомест во висина од 40 % од најниската 
плата за најнизок степен за сложеност во дејноста – нестопанство, 
односно, ќе им се исплати разликата од најниска цена според 
Колективниот договор до полна дневница според важечкиот акт за 
плати во Министерството за одбрана. 

Право на надомест од претходниот став ќе се остварува само 
во случај ако деновите поминати во штрајк не бидат дополнително 
одработени со одлука на надлежниот орган. 
 

6. Право на подарок за членови на СОБ кои одат во пензија 
 

Член 13 
На членот на СОБ кој ги исполнува условите за пензија му 

следува подарок со посвета, ако претходно бил член на СОБ 
најмалку една година непосредно пред пензионирањето. 

Подарокот од претходниот став од овој член се добива по 
писмено барање на членот на СОБ. 



Во прилог на барањето се доставува конечно решение за 
престанок на работен однос во рок од 60 дена од денот на конечност 
на решението. 

Подарокот за членовите на СОБ со место на работа во Скопје 
се доделува лично во канцеларијата на СОБ, а за останатите преку 
претседателите на РОО. 

 
7. Правна помош 

 
Член 14 

На членот на СОБ му следува бесплатна правна помош од правниот субјект 
со кој СОБ има склучено договор и тоа:  
      -   Бесплатен правен совет и консултација,  
           -  Бесплатно застапување и водење на постапка пред надлежните 
судови во предмети од работниот однос, односно судски постапки кои 
членовите на СОБ ќе ги водат во споровите со работодавачот, а се 
однесуваат на правата од работниот однос.  
Трошоците како што се: судска такса, вештачење, изработка на пресудата 
од судот и др. авансно ќе ги подмирува членот кој ќе ја користи правната 
помош, односно истите не се опфатени со бесплатната правна помош.  
Членот на СОБ кој ќе ја користи бесплатната правна помош во делот на 
застапување и водење на постапка пред надлежните судови, должен е да 
потпише писмено изјаснување дека ќе остане член на СОБ најмалку 12 
месеци по завршувањето на постапката. 
 

V  ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
 

Член 15 
 Членовите на СОБ, односно членовите на неговото потесно 
семејство, барањето за користење на некое право (образец), 
согласно со овој Правилник го поднесуваат до синдикалната 
организација. 
 Претседателот на синдикалната организација, барањето го 

доставува до  СОБ, врз основа на претходното мислење од РОО 
(регионална основна организација) на СОБ. 
 Со барањето задолжително се поднесува потребната 
документација. 
 

Член 16 
 Против одлуката на стручната служба на СОБ, барателот има 
право на приговор во рок од 15 дена до Извршниот одбор на СОБ. 



 
VI  ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 17 
Паричните средства кои што им се доделуват на членовите на 

СОБ се во нето износ, и на истите се пресметува и уплатува данок 
согласно позитивните законски прописи во Р.М. 

 
Член 18 

 Административно-технички работи за солидарниот фонд ги 
врши  стручната служба на СОБ. 
 
 

 
Член 19 

 Измени и дополнувања на овој правилник се вршат на начин и 
постапка по која е и донесен. 

 
Член 20 

 Правилникот влегува во сила со денот на донесувањето. 
 

Член 21 
 Примерок од донесениот правилник се доставува до сите 
регионални основни организации. 
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