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Врз основа на член  73, став 2, од  Статутот на Самостојниот Синдикат за 

образование, наука и култура - (СОНК) Собранието на Синдикалниот фонд 

на СОНК на седницата одржана на 25.04.2002 година и врз основа на 

Правилник за измени и дополнувања на правилникот од 16.04.2009 година; 

Правилник за измени и дополнувања на правилникот од 18.03.2010 година, 

Правилник за измени и дополнувања на правилникот од 27.04.2012 година и 

Правилник за измени и дополнувања на правилникот од 29.03.2018 година, 

донесе: 

 

П Р А В И Л Н И К 

за Синдикалниот фонд на Самостојниот Синдикат за  

образование, наука и култура  на Република Македонија 

-консолидиран текст- 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

 

 Со овој Правилник се уредуваат начинот на издвојување и изворите на 

средствата, корисниците, основите за користење на правата и друго, на 

Синдикалниот фонд на Самостојниот Синдикат за образование, наука и 

култура  на Република Македонија (во понатамошниот текст ФОНД). 

 Синдикалниот фонд нема својство на правно лице. 

 

II. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 

 

Член 2 

 

 Фондот се формира од следните извори: 

-средства издвоени во висина од 0,40% од нето плата на членовите на 

Самостојниот Синдикат за образование, наука и култура  во основните 

организации кои се членки на Фондот; 
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-дел од синдикалната членарина што останува во синдикалните организации 

кои доброволно ќе уплатат во Фондот; 

-доброволни прилози и податоци на правни и физички лица; 

-спонзорства и донаторства и 

-други приходи. 

Член 3 

 

 Средствата врз основа на член 2 од овој Правилник се уплатуваат на 

посебна жиро сметка на Синдикалниот фонд на СОНК 270-0000020269-93, 

даночен број 4030994240332, депонент  Халк  банка – Скопје. 

 Уплатувањето на средствата од член 2, алинеа 1 се врши на ниво на 

синдикална организација на СОНК, а не поединечно. 

 

 

III. КОРИСНИЦИ НА ФОНДОТ 

 

Член 4 

 

 Корисниците на средствата на фондот (во понатамошниот текст: 

корисници на фондот) се сите членови на СОНК во синдикалните 

организации кои се членки на Фондот. 

 

 

IV. ОСНОВИ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ФОНДОТ 

 

Член 5 

 

 Средствата од Фондот се користат по следните основи: 

-право на парична помош по основ на повреда на работа; 

-право на парична помош по основ подолготрајно боледување и медицинска 

рехабилитација; 

-право на парична помош за лекување, набавка на лекови и медицински 

помагала; 
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-право на парична помош по основ пензионирање поради целосна 

неспособност за работа; 

-право на парична помош по основ на материјална штета од пожар или 

поплава во домот на живеење; 

-право на парична помош по основ школување на студенти надвор од 

местото на живеење; 

-право на парична помош по основ на смрт на член на СОНК; 

-право на користење бескаматен кредит. 

 

Член 6 

 

 Висината на износот на средствата за парична помош и за кредит од 

претходниот член на овој Правилник (во натамошниот текст: основица) ја 

утврдува Управниот одбор на Фондот. 

 

1. Право на парична помош по основ на повреда на работа 

 

Член 7 

 

 Право на парична помош по основ на повреда на работа се стекнува 

кога барателот ќе достави пријава за повреда на работа на специјален образец 

ЕТ-8 што го издава лекарот кој ја утврдил повредата. 

 Висината на паричната помош од претходниот став изнесува 50% од 

утврдената основица. 

 

2. Право на парична помош по основ на подолготрајно боледување и 

медицинска рехабилитација 

 

Член 8 

 

 Право на парична помош по основ на подолготрајно боледување и 

медицинска рехабилитација се стекнува кога барателот ќе достави Оценка за 

привремена спреченост за работа (боледување) од лекарска комисија на 

фондот за здравство.  
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 Право на парична помош од претходниот став од овој член се 

остварува во зависност од должината на боледувањето и тоа: 

 -од 60-90 дена – 75% од утврдената основица; 

 -над 90 дена – 100 % од утврдената основица. 

Правото по овој основ може да се оствари во случај на боледување поради 

болест на корисникот – член на СОНК, поради нега на дете или друго лице, 

како и за патолошка бременост. 
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3. Право на парична помош за лекување, набавка на лекови и 

медицински помагала 

 

Член 9 

 

 Во случај на потешка болест за која е потребно лекување или набавка 

на лекови и медицински помагала корисникот на Фондот има право на 

парична помош од 30% од износот на трошоците што барателот ги плаќа. 

 Минималниот износ на направените трошоци на барателот треба да 

биде 250 евра (во денарска противвредност). Оттука произлегува и 

минималната висина на паричната помош од 50 евра (во денарска 

противвредност), но максималниот износ да не ја надминува сумата од 1.000 

евра (во денарска противвредност). 

 Пресметката се врши по официјален банкарски курс на денот на 

исплатата. 

Правото по овој основ може да се оствари за лекување во државните 

здравствени установи во Р.М како и за лекување во приватните болници на 

територијата на Р.М. за оние интервенции за кои приватната болница има 

склучено договор со Фондот за здравствено осигурување. За лекување во 

странство правото може да се оствари доколку барателот достави Решение од 

комисија од Фондот за здравствено осигурување. За набавените лекарства од 

странство барателот треба да достави: препишана терапија од специјалист, 

потврда за дефицитарност на лекот во Р.М. и сметка од каде е набавен лекот. 

 Напомена: Ин витро оплодувањe се признава доколку е преку Фондот 

за здравствено осигурување и се признаваат само оние лекарства кои се 

препишани како задолжителна терапија. Витамините не спаѓаат во трошоци 

кои ги зема во предвид Синдикалниот Фонд. 
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4. Право на парична помош по основ пензионирање 

поради целосна неспособност за работа 

 

Член 10 

 

 Поради пензионирање по основ на целосна неспособност за работа, 

корисникот на Фондот има право на еднократна парична помош во износ на 

основицата. 

 Како потребен документ за остварување на правото од претходниот 

став е Решение за одење во пензија по основ на целосна неспособност за 

работа. 

 

5. Право на парична помош по основ на материјална штета  

или поплава во домот на живеење 

 

Член 11 

 

 При пожар или поплава во домот на живеење кога корисникот на 

Фондот има претрпено потешка материјална штета има право на еднократна 

парична помош, во зависност од висината на штетата и тоа: 

 -до 5 просечни плати –  една основица 

 -од 6 до 15 просечни плати – во висина од две основица 

 -од 16-25 просечни плати – во висина од четири основици 

 -над 25 просечни плати – во висина од шест основици 

 За пожар или поплава предизвикани од елементарна непогода (масовна 

или поради воени дејствија) не се исплатува надомест. 

 Парична помош се исплаќа врз основа на соодветна документација за 

претрпена штета издадена од овластен орган. 

 Процената на паричен износ за претрпената материјална штета ја врши 

Комисија од 3 члена формирана од Претседателот на Основната 

Организација на СОНК. 

 Правото по овој основ може да се оствари со доставување на доказ за 

сопственоста на оштетениот објект, која може да биде на барателот, на 

неговиот сопружник или на родител, како и доставување на доказ за 

сродството на барателот и сопственикот на објектот. 
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6. Право на парична помош по основ на школување на студенти 

надвор од местото на живеење 

 

Член 12 

 

 За студенти, деца на корисници на Фондот, кои се школуваат во 

Република Македонија, но не поблиску од 35 км од местото на живеење, на 

нивните родители им се доделува еднократна парична помош за една 

студиска година во износ што го утврдува Управниот одбор на Фондот. 

За добивање помош од став 1 потребно е да се поднесат следниве документи: 

1. Барање од барателот и мислење од претседателот на ОО на СОНК 

(Образец СОНК-3 и Образец СОНК-4) 

2. Фотокопија од личната карта на членот на СОНК; 

3. Фотокопија од  членската  карта на членот на СОНК; 

4. Потврда за студентот за запишан зимски семестар; 

5. Извод од матична книга на родените за студентот. 

6. Индекс на увид (потребно е да се положени сите испити од 

претходната година-овој услов не важи за студентите од прва студиска 

година). 

Барањата за добивање еднократна помош се доставува до 31 октомври 

(за студенти, бруцоши). За останатите години рокот на пријавување е до 

крајот на месец февруари.  

По овие рокови не се примаат документи. 

За оваа парична помош може да аплицираат студенти од прва до петта 

година. 

Паричната помош се однесува на редовни студенти во период на 

додипломски студии (се исклучуваат постдипломски), но не подолго од 5 

години студии. 

Помош не се дава на вонредни студенти; за студирање во странство; за 

постдипломци; за студенти кои годината ја запишуваат по втор пат и за 

студенти кои условно запишуваат зимски семестар, т.е. кои немаат 

ликвидирано претходна година. 
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7. Право на парична помош по основ на смрт на член на СОНК 

 

Член 13 

 

 Во случај на смрт на член на СОНК семејството на починатиот 

корисник на Фондот има право на еднократна парична помош во висина на 

основицата. 

 

8. Право на користење на бескаматен кредит 

 

Член 14 

 

 Во случај на загрозена материјална состојба во семејството, членот има 

право на бескаматен кредит. 

 Враќањето на кредитот ќе се врши во рати што ќе го утврди Управниот 

одбор на Фондот, почнувајќи од првиот нареден месец по добивањето на 

кредитот. 

 Доколку во една синдикална организација во исто време побараат 

кредит повеќе од тројца членови, тогаш претседателот на синдикалната 

организација изготвува приоритетна листа, која се приложува со барањата. 

 Кредитот се одобрува по лично Барање (писмено) на членот со кое се 

приложува Мислење на синдикалната организација за оправданоста од 

добивањето на кредитот (Образец СОНК-3 и СОНК-4). 

Одобрениот кредит може да се користи само со менично покритие. 

 Членот на СОНК, по правило има право на користење кредит еднаш во 

календарската година. 

 Максималниот износ на бескаматен кредит изнесува 18,000 денари кој 

се враќа во 10 еднакви месечни рати од 1,800 денари. 
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 Корисникот на кредит има право да поднесе Барање и за износ помал 

од оној што е  масимално утврден и динамиката на враќање би била следна: 

- 9000 ден. на 6 рати по 1,500 ден. 

- 10,500 ден. на 7 рати по 1,500 ден. 

- 12,000 ден. на 8 рати по 1,500 ден. 

- 15,000 ден. на 10 рати по 1,500 ден. 

 Барателот на кредитот задолжително треба да наведе за кој износ 

аплицира во член 2 од Договорот (Образец СОНК-6). 

 За кредит од 12,000, 15,000 и 18,000 денари потребни се две меници од 

10 денари идентично пополнети или една меница од 100 денари. За помал 

износ на кредит потребно е само една меница од 10 денари. 

 Критериуми за доделување на бескаматни кредити според бројот на 

членовите на Основната организација на СОНК се следните: 

- Основна организација со бр.на членови до 25.......................3 кредити 

- Основна организација со бр.на членови од 25 до 50 ............4 кредити 

- Основна организација со бр.на членови од 50 до 75 ...........5 кредити 

- Основна организација со бр.на членови од 75 до 100..........6 кредити 

- Основна организација со бр.на членови од 100 до 120........7 кредити 

- Основна организација со бр.на членови над 120 .................8 кредити 

 

Времето на доделување на кредити е на секои три месеци, со исклучок на 

оние Основни организации кои бројат над 120 членови, во рамките на 

можностите на Синдикалниот фонд на СОНК да се доделат кредити и на два 

месеци. 

 

Член 15 

 

 Во случај на инфлација, месечната рата на кредитот се зголемува за 

процентот на порастот на платите во дејностите на соодветниот месец, но не 

повеќе од порастот на инфлацијата за месецот за кој се плаќа ратата. 
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V. ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 

 

Член 16 

 

 Секој член на СОНК има право лично да поднесе барање за 

остварување на некое право утврдено со овој Правилник, освен по основ на 

смрт на член на СОНК за кое барање поднесува член  на неговото семејство. 

 Барањето за остварување на правото на парична помош се смета за 

застарено доколку биде доставено после 60 дена од денот на завршување на 

основот, со исклучок на основот од член 12 од овој Правилник, како и на 

основот од член 7 во случај кога повредата на работа е причина за 

подолготрајно боледување, тогаш крајниот рок за доставување е 60 дена од 

денот кога завршува боледувањето. 

 За секој основ поединечно, корисникот на Фондот може да добие 

помош еднаш во текот на календарската година. 

 

Член 17 

 

 По барањето за остварување на право од Синдикалниот фонд на СОНК 

одлучува Претседателот на СОНК. Доколку барателот е незадоволен од 

донесената одлука по неговото барање има право на приговор до Управниот 

одбор на Фондот, чија одлука по приговорот е конечна. 

 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 18 

 

 Усвоениот извештај од работата на Фондот и Извештај за 

Финансиското работење на Фондот, Собранието на Фондот ги доставува до 

членките на нивно информирање. 

 

Член 19 

 

 Стручните и административно-техничките работи за Синдикалниот 

фонд ги води Стручната служба на СОНК. 
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Член 20 

 

 Измени и дополнувања на овој Правилник, во постапка во која е 

донесен, врши Собрнието на Фондот. 

 

Член 21 

 

 Правилникот влегува во сила со денот на донесувањето. 

 

Член 22 

 

 Со стапувањето на сила на овој Правилник, престанува да важи 

Правилникот од Ноември  2008 година. 

 

 

                                                                          Претседател   

                                                Јаким Неделков с.р. 


