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Врз основа на член 35, став 2, алинеја 19 од Статутот на политичката партија 
Левица (2016), како и врз основа на Одлуката за формирање партиски солидарен 
фонд бр. III-033/18 (8.03.2018) – Президиумот на Левица, на својата редовна седница 
одржана на 14 мај 2018 година, го донесе следниов 

 

 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОЛИДАРЕН ФОНД 
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)1 

 
 

I. Општи одредби 
 

Член 1 
Предмет на уредување 

(1) Со овој интерен Правилник се уредуваат начинот и износот на издвоените 

средства на име солидарен фонд; корисниците, основите за користење на 

финансиски средства од Фондот; постапката за остварување на правата и други 

прашања поврзани со функционирањето на партискиот Солидарен фонд на Левица 

(во натамошниот текст: Фондот).  

(2) За сè што не е предвидено со овој Правилник, важат соодветните одредби од 

Статутот и другите општи акти на Левица. 

 

 

II. Солидарен фонд 
 

Член 2 
Извори на средства 

(1) Фондот се формира од следните финансиски извори:  

- задолжителните донации на избраните или именувани функционери преку 

партијата; 

- дел од партиската членарина;  

- спонзорства;  

- донации;  

- подароци од правни или физички лица;  

- завештанија и легати; 

- дополнителни добротворни парични прилози; и  

- други легални извори на финансирање. 

                                                           
1 Пречистениот текст на Правилникот ја опфаќа и Одлуката за измена и дополнување на 

Правилникот за Солидарен фонд бр. III–135/19, донесена на редовната седница на Президиумот на 
Левица, одржана на 22 април 2019 год.   
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(2) Најнискиот минимален годишен износ на Фондот се утврдува на 3.000 ЕУР 

во денарска противвредност. 

(3) Од средствата од Фондот се подмируваат и: 

- годишните членарини во меѓународни сојузи или организации во кои членува 

Лeвица; 

- годишните претплати на списанија, книги и друга идеолошка периодика; 

- одржувањето на годишните (летни или зимски) партиски школи; 

- одржувањето на официјалната веб-страница на партијата (хостинг пакети и 

други програмерски услуги); 

- обновувањето на книжниот и библиотечниот партиски фонд; 

- други оправдани периодични партиски активности, за кои Президиумот ќе 

донесе одлука.   

(4) Средствата од Фондот кои нема да се искористат во тековната година, се 

пренесуваат во Фондот во наредната година. 

 

Член 3 
Корисници на Фондот 

(1) Корисници на средствата на Фондот се сите полноправни членови на 

основните раководни органи, помошните партиски органи и нераководните 

работни тела на Левица. 

(2) Услов за користење на средства од Фондот е редовното плаќање членарина. 

(3) Правото на користење средства од Фондот го стекнуваат членовите после 

непрекинато едногодишно  членување во партијата. 

(4) Евентуалното престанување на членството во партијата, по било кој основ, 

не влијае врз облигационите обврски кои настануваат врз основа на овој интерен 

Правилник. 
 

Член 4 
Основи за користење фондовски средства 

(1) Основни форми за користење средства од Фондот се следниве: 

- неповратни средства (парична помош); и 

- повратни средства (бескаматна позајмица). 

(2) Правото на користење фондовски средства по еден основ може да се 

оствари само еднаш во текот на една календарска година. 
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III. Видови фондовски средства 
 

Член 5 
Парична помош во случај на спор 

Лицата-корисници на Фондот имаат право на покривање на таксите и процесните 

трошоци (судски, адвокатски и др.) – во случај кога се тужени или тужат пред суд 

или се странки во управна, дисциплинска, прекршочна, кривична или друга постапка 

пред надлежни државни органи или други институции, а која што произлегла од 

нивното јавно изразување ставови од име на Левица или, пак, од преземањето 

одредени дејствија и активности во насока на спроведување на партиската 

политика. 

 

Член 6 
Парична помош во случај на штрајк и синдикално организирање 

(1) Лицата-корисници на Фондот имаат право на парична помош во случај кога 

претрпеле штетни последици од организиран работнички штрајк или протест на 

вработените кој бил поддржан од Левица. 

(2) Истото право им следува и на лицата кои доживеале штетни последици 

поради обидот за активно синдикално делување во компанијата или претпријатието 

(мобинг, суспензија, деградација, дисциплинска санкција, отказ од работа и сл.). 

(3) Висината на паричната помош, со одлука ја утврдува партискиот 

Президиум, согласно конкретните прилики и околностите на случајот.  

(4) Правото на надомест од првиот став на овој член ќе се остварува само во 

случај ако деновите поминати во штрајк не биле дополнително одработени и 

платени, а ќе го користат само оние членови кои активно учествувале во штрајкот и 

ги следеле инструкциите на партиските органи, согласно интерната евиденција. 
 

Член 7 
Парична помош во случај на оскудација 

(1) Во случај на оскудација, т.е. загрозена материјална состојба во семејството, 
членот-корисник на Фондот има право на еднократна парична помош во висина од 
100 ЕУР во денарска противвредност.  

(2) Под оскудација, согласно претходниот став, се подразбира загрозена семејна 
материјална состојба во семејството, т.е. домаќинството, во кое вкупните приходи, 
по сите основи, не изнесуваат повеќе од половина од просечната плата во РМ.  

(3) Висината на паричната помош по овој основ изнесува:  
- за еден член ............................................................ 50% од износот;  
- два члена .................................................................. 70% од износот; 

- три члена .................................................................. 90% од износот;  
- четири и повеќе члена ...................................... 100% од износот наведен во ставот 1. 
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Член 8 
Парична помош поради медицински причини 

(1) Паричната помош поради медицински причини, во износ кој го утврдува 

Президиумот во конкретниот случај, може да се јави во следниве облици: 

- парична помош за болничко лекување; 

- парична помош за набавка на лекови и медицински помагала; и 

- парична помош за долготрајно боледување. 

(2) Паричната помош за болничко лекување, во земјава или во странство, се дава 

во случај на потешка болест на членот-корисник и тоа само во делот на сопственото 

учество, односно одреден процент од партиципацијата која треба да се плати. 

(3) Паричната помош за набавка на лекови и медицински помагала се однесува 

на оние лекарства или помагала кои не се на позитивната листа на Фондот за 

здравствено осигурување, а трошоците за нивно набавување значително влијаат врз 

материјалната положба на членот-корисник и неговото потесно семејство.  

(4) Паричната помош за долготрајно боледување се однесува на член-корисник 

кој, од оправдани здравствени причини, повеќе од два месеца е спречен да работи и е 

на непрекинато боледување.  
 

Член 9 
Парична помош поради елементарни непогоди 

Во случај членот-корисник, поради елементарни непогоди, да претрпи потешки 

последици од елементарни непогоди на објектот во кој живее и е во негова 

сопственост или, пак, е во сопственост на неговиот брачен другар (поголеми штети 

предизвикани од: поплава, земјотрес, пожар, лизгање на земјиште или други слични 

природни катастрофи) има право на парична помош во висина која, според 

околностите на случајот, ја утврдува Президиумот. 
 

Член 10 
Парична помош поради смрт 

(1) Во случај на смрт на член-корисник, потесното семејството на починатиот 

има право на еднократна парична помош во износ определен од Президиумот. 

(2) Во случај на смрт на член на неговото потесно семејство – членот-корисник, 

исто така, има право на еднократна парична помош во износн определен од 

Президиумот. 

(3) Како член на потесно семејство се смета: брачен или вонбрачен другар, 

крвни роднини во права или странична линија, до втор степен на сродство. 
  

Член 11 
Парична бескаматна позајмица 

(1) Членот-корисник има право на наменска парична бескаматна позајмица во 

следниве оправдани случаи: 
- за лекување (лично или на член на потесно семејство); 
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- за школување (лично или на свое дете); 

- за елементарни непогоди;  

- за други случаи за кои Президиумот ќе оцени дека барањето е оправдано. 

(2) Износот на паричната позајмица се определува од случај до случај, но 

максимум може да изнесува до 1.000 ЕУР во денарска противвредност. 

(3) Враќањето на паричните средства ќе биде во период од шест до 24 месеци. 

(4) Членот-корисник може повторно да конкурира после една година од 

датумот на конечната исплата на претходната вратена позајмица. 

(5) Доколку во исто време парична позајмица бараат повеќе членови, тогаш 

Надзорната комисија изготвува приоритетна листа, која ја доставува до 

Президиумот на усвојување. 

(6) Меѓу избраниот член-корисник и партијата се склучува посебен Договор за 

заем, т.е. бескаматана позајмица, во кој подетално се регулираат меѓусебните права 

и обврски. 

 
 

IV. Постапка за остварување на правата 
 

Член 12 
Надлежни органи 

(1) Надлежен орган за спроведување на постапката за користење парични 

средства од Фондот е Надзорната комисија на Левица (во натамошниот текст: 

Комисијата). 

(2) Второстепен, жалбен орган во постапката е партискиот Президиум. 
(3) Во текот на редовната и вонредната постапка, Комисијата врши 

известувања и неопходни консултации со партискиот Благајник и со Президиумот. 
 

Член 13 
Редовна постапка 

(1) Постапката започнува кога член кој го исполнува условот да биде 

потенцијален корисник поднесува Барање за користење на некое право, согласно 

овој Правилник. 

(2) Кон барањето за поведување постапка задолжително, како доказ, се 

поднесува и соодветната потребна документација, во зависност од тоа за каков вид 

фондовски средства станува збор. 
 

Член 14 
Право на приговор 

 (1) Против првостепената одлука на Комисијата за распределба на 

фондовските средства, незадоволниот барател има право на приговор до партискиот 

Президиум, во рок од осум дена.  
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(2) Одлуката на Президиумот, како второстепен орган, е конечна и против неа 

не е дозволен никаков правен лек, жалба или тужба. 
 

Член 15 
Вонредна постапка 

За исклучително оправдани ситуации и итни случаи, кои не се регулирани со овој 
Правилник, Комисијата или Президиумот можат да одлучат за давање на т.н. 
интервентен паричен надоместок – во износ не поголем од 100 ЕУР во денарска 
противвредност, сметано на денот на исплатата. 

  
 

V. Преодни и завршни одредби 
 

Член 16 
Влегување во сила 

Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави на 

официјалната веб-страница на партијата (www.levica.mk). 

 


