НЕЗАВИСЕН СИНДИКАТ НА ОДБРАНАТА

ПРАВИЛНИК
За солидарен фонд

Скопје, 7 април 2017 година
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Врз основа на член 10 став 13 и член 58 став 3 од Статутот на Независниот синдикат на
одбраната и Одлуката за формирање на солидарен фонд, Советот на Независниот синдикат
на одбраната донесе:
ПРАВИЛНИК
За солидарен фонд
I - ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со правилникот за солидарен фонд се утврдуваат изворите и начинот на издвојувањето на
средствата, корисниците на солидарниот фонд, основите за доделување на средства од
фондот и постапката за остварување на правото за користење на средства од фондот.
II - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА
Член 2
Фондот се финансира од следниве извори:
 Од синдикалната членарина
 Од спонзорства или донации
 Од други извори
Член 3
Од вкупниот месечен приход на жиро сметката на НСО 200-0027046640-87 во Стопанска
банка, АД Скопје, 25% ќе се издвојуваат за потребите на финансирање на солидарниот
фонд.
Член 4
Средствата од фондот кои нема да се искористат во текот на годината, остануваат во фондот
за наредната година.
III - КОРИСНИЦИ НА СОЛИДАРНИОТ ФОНД
Член 5
Корисници на средствата од солидарниот фонд се членовите на НСО и членовите на нивните
потесни семејства, согласно со одредбите од овој правилник.
Член 6
За членови нa потесното семејството на членот на НСО се сметаат брачниот другар и деца
(родени во брак или вон брак, посиноци, посвоени деца и деца земени на издржување) и
родителите на членот на НСО, без оглед дали живеат на иста адреса во заедничко
домаќинство.
Потребната документација за остварување на правото на помош од солидарниот фонд, ќе ја
утврди комисијата.
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Право на парична помош членовите на потесното семејство имаат исклучиво согласно член
11 и 12 на овој правилник.
IV - ОСНОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД СОЛИДАРНИОТ ФОНД
Член 7
Членовите на НСО, со самото зачленување во НСО стекнуваат право на користење на
средствата од фондот, со тоа што причината за бараната помош да не е настаната пред
зачленувањето.
Основите за користење на парична помош од фондот:
1. парична помош за подолготрајно боледување;
2. паричен надомест за болничко лекување;
3. паричен надомест за трајно телесно оштетување;
4. парична помош за смрт на член на НСО или член на неговото потесно семејство;
5. парична помош за лекување во странство на член на НСО или член на неговото
потесно семејство;
6. надомест за член на НСО кој заминува во пензија;
7. надоместок на женски членови на НСО кои ќе родат живи деца.
8. парична помош за потешки последици од елементарни непогоди (поплава, земојтрес
и пожар)
Право на користење на средствата од фондот по горенаведените основи може да се
оствари по секоја основа поединечно повеќе пати, а за основата под реден број 3 и 6, само
еднаш.
Член 8
Парична помош при боледување
Парична помош по основ на непрекинато боледување се стекнува кога работникот ќе биде на
боледување поради несреќа на работа, професионално заболување, болест или несреќа во
неработно време.
Во наведениве случаи, парична помош можат да остварат само членовите на НСО.
Паричната помош врз основа на боледување му се доделува на членот на НСО без оглед
колку траело боледувањето, во износ од 45% плус платен персонален данок, oд одбиената
сума за боледување од нето платата за секој тековен месец.
Парична помош врз основа на боледување може да се исплати најмногу за три боледувања во
текот на една календарска година за едно лице.
Паричната помош врз основа на боледување не се доделува на лица на кои не им е одбиена
сума од платата за боледување (ослободени од партиципација).
Потребни документи за остварување на парична помош за боледување:
- Дознаки за боледувањето од матичен лекар за целиот период додека членот бил на
боледување;
- Фотокопија од сите боледувања од комисија на ФЗО;
- Решение од Фондот за здравствено осигурување на РМ, за утврдување на надоместок
на плата за време на привремена спреченост за работа поради болест.
- Фотокопија од трансакциска сметка.
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Барање кое ќе биде доставено до претседателот на Регионалната организација на НСО
и истото да содржи име, татково име, презиме, воена пошта, исплатно место и за кој
период бара надоместок односно од кога до кога бил на боледување.
Член 9

Паричен надомест за болничко лекување
Паричен надомест за болничко лекување се доделува во висина од 30% од болничките
трошоци.
Во болничко лекување се смета и физикална терапија и бањско лекување после хируршка
интервенција, со упат од лекар специјалист.
Надоместокот важи за болничко лекување во државните болници и центри за рехабилитација
на територија на Р.Македонија во кои членот на НСО платил партиципација за болничко
лекување.
Исплатата се врши по заклучувањето на боледувањето, а се докажува со соодветна
медицинска документација, платени сметки за болнички трошоци и слично, а се доставуваат
до комисијата во рок од 60 дена.
Во наведениве случаи, парична помош можат да остварат само членовите на НСО.
Паричниот надомест врз основа на болничко лекување не се доделува на лица на кои не им е
одбиена сума од платата за боледување (ослободени од партиципација).
Член 10
Паричен надомест за трајно телесно оштетување
Во случај членот на НСО поради несреќа или заболување, да претрпи трајно телесно
оштетување до 30%, има право на паричен надомест во висина од 2000 денари.
Во случај членот на НСО поради несреќа или заболување, да претрпи трајно телесно
оштетување до 50%, има право на паричен надомест во висина од 3000 денари.
Во случај членот на НСО поради несреќа или заболување, да претрпи трајно телесно
оштетување до 70%, има право на паричен надомест во висина од 5000 денари.
Во случај членот на НСО поради несреќа или заболување, да претрпи трајно телесно
оштетување над 70%, има право на паричен надомест во висина од 7000 денари.
Барањето за надомест по оваа основа се доставува најдоцна 60 дена од денот на
донесувањето на решението од надлежната комисија при Фондот за здравствено
осигурување.
Потребни документи за остварување на парична помош за телесно оштетување:
- Дознаки за боледувањето од матичен лекар за целиот период додека членот бил на
боледување;
- Фотокопија од сите боледувања од комисија на ФЗО;
- Фотокопија од решението на комисијата за утврдување на степенот на инвалидност;
- Фотокопија од трансакциска сметка.
- Барање кое ќе биде доставено до претседателот на Регионалната организација на НСО
и истото да содржи име, татково име, презиме, воена пошта, исплатно место и да се
наведе процентот на инвалидност за кој се бара паричен надоместок.
За остварување на ова право мора да бил член и да плаќал членарина на НСО најмалку 1
година претходно.
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Надоместокот по оваа основа се исплаќа само еднаш.
Член 11
Парична помош за смрт на член на НСО или член на неговото потесно семејство и
родители на членот на НСО иако не живеат на иста адреса.
Во случај на смрт на член на НСО, семејството на починатиот има право на еднократна
парична помош во висина од 6000 денари.
Надоместокот по оваа основа се исплаќа само на еден корисник во семејството.
Потребни документи за смрт на член на НСО:
- оригинал или фотокопија од извод од матична книга на умрените;
- оригинал или фотокопија од извод матична книга на венчаните ако барањето го
поднесува сопружник на членот на НСО;
- оригинал или фотокопија од извод матична книга на родените ако барањето го
поднесува дете на членот на НСО;
- фотокопија од трансакциска сметка.
Во случај на смрт на член на потесното семејство (сопруга, сопруг, деца или родители) на
член на НСО, членот на НСО има право на еднократна парична помош во висина од 6000
денари.
Барањето за надомест по оваа основа се доставува во рок од 30 дена, со приложување на
извод од матична книга на умрени.
Потребни документи за смрт на сопруг или сопруга:
- оригинал или фотокопија од извод од матична книга на умрените;
- оригинал или фотокопија од извод матична книга на венчаните;
- фотокопија од трансакциска сметка.
Потребни документи за смрт на дете:
- оригинал или фотокопија од извод од матична книга на умрените;
- фотокопија од трансакциска сметка.
Потребни документи за смрт на родител:
- оригинал или фотокопија од извод од матична книга на умрените;
- оригинал или фотокопија од извод од матична книга на родените за членот на НСО
(тоа е доказ дека тој му е родител);
- фотокопија од трансакциска сметка.
Член 12
Парична помош за лекување во странство на член на НСО или член на неговото потесно
семејство
Во случај на потреба од лекување во странство на член на НСО или на член од неговото
потесно семејство, (сопруг, сопруга и деца, но не и родители), истиот има право на парична
помош во зависност од пресметката за лекување, која ја издава Фондот за здравствено
осигурување на Р.Македонија.
Согласно решението за лекување во странство издадено од Фондот за здравствено
осигурување на Р.Македонија, правото на парична помош се остварува само на делот од 20%
кои самиот ги партиципира и тоа во износ од 10% од тие средства.
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За остварување на ова право мора да бил член и да плаќал членарина на НСО најмалку 1
година претходно.
Член 13
Подарок за член на НСО кој заминува во пензија
На членот на НСО кој ги исполнува условите за пензија, како и за професионален војник по
наполнети 45 години живот, при напуштањето на службата во Министерството за одбрана му
се доделува рачен часовник со посвета во висина до 3000 денари.
За овие членови, предлогот за доделување на часовник доаѓа од претседателот на РО.
За остварување на ова право мора да бил член и да плаќал членарина на НСО најмалку 3
години претходно.
Член 14
Надоместок на женски членови на НСО кои ќе родат живи деца.
За женски членови кои ќе родат живи деца се исплатува сума од 3000 денари еднократно.
За остварување на ова право мајката мора да била член на НСО најмалку 1 година претходно.
Потребни документи за надоместок при раѓање на дете:
- Оригинал или фотокопијана од извод од матична книга на родените за детето;
- Фотокопија од трансакциска сметка.
- Барање кое ќе биде доставено до претседателот на Регионалната организација на НСО
и истото да содржи име, татково име, презиме, воена пошта и исплатно место на
мајката, член на НСО.
За остварување на ова право мора да била член и да плаќала членарина на НСО најмалку 1
година претходно.
Член 15
Парична помош за потешки последици од елементарни непогоди (поплава, земојтрес и
пожар)
На членот на НСО кој претрпел потешки материјални последици од елементарни непогоди
му се доделува еднократна парична помош најмногу до 3000 денари.

V - ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ЗА НАДОМЕСТОЦИ
Член 16
Комисијата за доделување на парични надоместоци од солидарниот фонд ја формира
Советот на НСО. Комисијата е составена од 5 члена, од кои еден е претседател. По можност,
потребно е еден од членовите на комисијата да биде со медицинско образование.
Мандатот на комисијата трае 5 години со можност да бидат избрани повторно уште еднаш.
Комисијата се состанува и одлучува по потреба, а доделува средства во зависност од
приоритетот и итноста на барањата.
Комисијата одлучува со мнозинство гласови, а согласно со правилников за солидарен фонд.
6

Исплатата на средствата од солидарниот фонд ќе се врши на трансакциска сметка на
барателот.
Член 17
Против одлуката на Комисијата за солидарен фонд, барателот има право на приговор во рок
од 15 дена до Претседателството на НСО.
VI - ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 18
Надзор над работењето на комисијата врши Надзорниот одбор на НСО.
Член 19
Членовите на комисијата ги разрешува Советот на НСО и тоа по лично барање, заради
напуштање на службата во МО или АРМ, поради нередовност на седниците на комиси јата
или по предлог на Надзорниот одбор на НСО.
Член 20
Административно – техничките работи за солидарниот фонд ги врши Комисијата за
солидарен фонд преку стручната служба на НСО.
Член 21
Измени и дополнувања на овој правилник се вршат на начин и постапка по која е донесен.
Член 22
Правилникот влегува во сила со денот на донесувањето – изгласувањето од страна на
Советот на НСО.
Член 23
Примерок од донесениот правилник се доставува до сите синдикални организации.
Совет на НСО
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