
Службен весник број 126/2019 

 

ПРАВИЛНИК 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА НАДОМЕСТОК ЗА ПОМОШ И 

НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ, ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА, ОБРАЗЕЦОТ ЗА ДАДЕНО МИСЛЕЊЕ ОД СТРАНА НА 

МАТИЧНИОТ ЛЕКАР ЗА ПОТРЕБАТА ОД ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ, 
НАЧИНОТ НА РАБОТА НА СТРУЧНАТА КОМИСИЈА, СОСТАВОТ И НАЧИНОТ НА 

РАБОТАТА НА ВТОРОСТЕПЕНАТА КОМИСИЈА, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ 
ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ НАОДИ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

ОБРАЗЕЦОТ ЗА ДАВАЊЕ НА НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА ПОТРЕБАТА ОД 
ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот за остварување на правото на 
надоместок за помош и нега од друго лице, образецот на барањето и потребната 
документација, образецот за дадено мислење од страна на матичниот лекар за 
потребата од помош и нега од друго лице, начинот на работа на стручната 
комисија, составот и начинот на работата на второстепената комисија, начинот на 
водење евиденција за издадените наоди и формата и содржината на образецот за 
давање на наод, оцена и мислење за потребата од помош и нега од друго лице. 

Член 2 

(1) Барањето за остварување на право на надоместок за помош и нега од друго 
лице се доставува до месно надлежниот центар за социјална работа (во 
натамошниот текст: Центарот). 

(2) Барањето од став (1) на овој член, се издава на образец „Барање за 
остварување на право на надоместок за помош и нега од друго лице“, кој е даден 
во Прилог бр. 1 и е составен дел на овој правилник. 

(3) Образецот на барањето од став (1) на овој член се печати на хартија во бела 
боја со А-4 формат. 

Член 3 

Кон барањето од член 2 став (1) од овој правилник, за барателот на правото се 
поднесува/обезбедува следната документација: 
1. важечка лична карта за државјанин на Република Северна Македонија, дозвола 
за постојан престој на странецот, важечка лична карта за лице барател на право 
на азил, лице со статус на признаен бегалец и лице под супсидијарна заштита, се 
доставува само на увид за докажување на идентитетот и државјанството; 
2. мислење од матичен лекар за потребата од помош и нега од друго лице со 
Бартелов индекс и 



3. отпусно писмо со специјалистички извештај и/или друга медицинска 
документација. 

Член 4 

(1) Центарот барањето за прибавување на податоци за факти за кои службена 
евиденција води друг државен орган, односно друг субјект кој води регистар на 
податоци, по претходно дадената согласност од странката за користење на 
нејзините лични податоци во постапката за остварување на правото на 
надоместок за помош и нега од друго лице, го поднесува на образец - Барање за 
прибавување на податоци по службена должност, кој е даден во Прилог бр. 2 и е 
составен дел на овој правилник. 

(2) Барањето од став (1) на овој член се печати на хартија во бела боја со А4 
формат. 

(3) Институцијата која дава одговор по поднесеното барање, одговорот го 
доставува до центарот на образец - Одговор на барањето за прибавување на 
податоци по службена должност, кој е даден во Прилог бр. 3 и е составен дел на 
овој правилник. 

(4) Одговорот од став (3) на овој член се печати на хартија во бела боја со А4 
формат. 

Член 5 

(1) Писмената согласност за користење на личните податоци на барателот на 
правото на надоместок за помош и нега од друго лице се дава на образец - 
Изјава, кој е даден во Прилог бр. 4 и е составен дел на овој правилник. 

(2) Писмената согласност од став (1) на овој член се печати на хартија во бела 
боја со А4 формат. 

Член 6 

Мислењето дадено од страна на матичниот лекар за потребата од помош и нега 
од друго лице со Бартелов индекс, се издава на образец „Мислење од матичниот 
лекар за потребата од помош нега од друго лице“, кој е даден во Прилог бр. 5 и е 
составен дел на овој правилник. 

Член 7 

(1) Под трајни или привремени промени на здравствената состојба во смисла на 
овој правилник се сметаат вродени или стекнати заболувања или повреди на 
органите или органските системи утврдени според Меѓународната статистичка 
класификација на болестите и сродните заболувања на Светската здравствена 
организација при што во посебна листа се селектирани оние ентитети кои 
доведуваат до тешки оштетувања на физичките и менталните функции и 
намалување или губење на функционалната способност на лицето за самостојно 



извршување на секојдневните активности за задоволување на основните животни 
потреби - Листа на трајни и привремени промени на здравствената состојба. 

(2) Листата на трајни и привремени промени на здравствената состојба од став (1) 
на овој член е дадена во Прилог бр. 8, кој е составен дел на овој правилник. 

Член 8 

Наод, оцена и мислење за потребата од помош и нега од друго лице се дава од 
страна на надлежната стручна комисија (во натамошниот текст: стручната 
комисија) на образец „Наод, оцена и мислење за потребата од помош и нега од 
друго лице“, кој е даден во Прилог бр. 6 и е составен дел на овој правилник. 

Член 9 

(1) Со работата на стручната комисија раководи претседателот на стручната 
комисија. 

(2) Стручната комисија работи и одлучува во полн состав, а по исклучок во случај 
на оправдано отсуство на еден член, може да одлучува во состав од два члена. 

Член 10 

(1) Наодот, оцената и мислењето за потребата од помош и нега од друго лице се 
даваат врз основа на непосреден преглед на подносителот на барањето. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член, во случај кога од приложената 
медицинска документација несомнено може да се утврди потребата од помош и 
нега од друго лице, наодот, оцената и мислењето се даваат врз основа на 
доставена медицинска документација без непосреден преглед. 

Член 11 

(1) Во постапката по поднесена жалба против првостепено решение за правото на 
надоместок за помош и нега од друго лице, аод, оцена и мислење за потребата од 
помош и нега од друго лице се дава од страна на второстепената комисија за 
давање наод, оцена и мислење за потребата од помош и нега од друго лице (во 
натамошниот текст: второстепената комисија). 

(2) Второстепената комисија е составена од три члена, од кои: 
1. доктор специјалист, претседател; 
2. доктор специјалист, член и 
3. доктор специјалист, член. 

(3) Со работата на второстепената комисија раководи претседателот на 
комисијата. 



(4) Второстепената комисија работи и одлучува во полн состав на работни 
седници, а по исклучок во случај на оправдано отсуство на еден член, комисијата 
може да одлучува во состав од два члена. 

(5) Второстепената комисија дава наод, оцена и мислење за потребата од помош 
и нега од друго лице врз основа на медицинската документација и списите во 
предметот. 

Член 12 

Наодот, оцената и мислењето од член 11 од овој правилник се издава на образец 
кој е даден во Прилог бр. 7 и е составен дел на овој правилник. 

Член 13 

(1) Евиденцијата на издадените наоди, оцени и мислења на стручната комисијата 
за утврдување на потребата од помош и нега од друго лице се води во книга и 
електронски и содржи: реден број, број и датум на предметот на центарот, име, 
презиме и единствен матичен број на барателот, број на наодот, оцената и 
мислењето, оцена и мислење за потребата од помош и нега од друго лице, 
дијагноза на основната болест со назначување на шифрата, контролен преглед и 
забелешка. 

(2) Евиденцијата која се однесува на лице со статус на признат бегалец и лице 
под супсидијарна заштита, не се разменува на каков било начин со нивната земја 
на потекло. 

Член 14 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи 
Правилникот за начинот на остварување на правото на паричен надоместок за 
помош и нега од друго лице („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
150/14 и 184/17). 

Член 15 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Северна Македонија”. 

 

Бр. 10-4046/3 Министер за труд 

17 јуни 2019 година и социјална политика, 

Скопје  Мила Царовска, с.р. 
 

 


