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4712. 

Врз основа на член 78 од Законот за социјалната 

заштита („Службен весник  на Република Македонија” 

бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 

187/13, 38/14, 44/14 и 116/14),  министерот за труд и со-

цијална политика, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ  НА ПРАВОТО НА 

ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА ОД 

ДРУГО ЛИЦЕ 

 

Член  1 

 Со овој правилник се пропишува начинот за оства-

рување на правото на паричен надоместок за помош и 

нега од друго лице, образецот на барањето и  потребна-

та документација, образецот за дадено мислење од 

страна на матичниот лекар за потребата од помош и не-

га од друго лице, составот и начинот на работата на 

стручната комисија и второстепената комисија, легити-

мацијата на стручните лица, начинот на водење еви-

денција 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 паричен 

надоместок за помош и нега од друго лице се доставу-

ва 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 паричен 

надоместок за помош и нега од друго лице“  кој е даден 

во Прилог бр. 1 и 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 и сод-

ржи:  податоци за примателот на барањето; наслов на  

Барањето.; податоци за подносителот на барањето; да-

тум и место на поднесување на барањето, место за пот-

пис на подносителот на барањето и на службеното ли-

це кое го примило барањето и документацијата која се 

поднесува/обезбедува кон барањето. 

 

Член  3 

(1) Кон барањето од член 2 став (1) од овој правил-

ник се поднесува/обезбедува следната документација: 

1. важечка лична карта за државјанин на Република 

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 супси-

дијарна заштита, се доставува само на увид за докажу-

вање на идентитетот и државјанството, 

2. мислење од матичен лекар за потребата од по-

мош и нега од друго лице со Бартелов индекс, 

3. конзилијарно мислење со наод или отпусно пис-

мо со специјалистички извештај и/или друга медицин-

ска документација и 

4. уверение за остварени годишни приходи. 

(2) За поднесените документи во фотокопија, на 

увид се доставува оригиналот. 

 (3) Конзилијарно мислење со наод  од став (1) точ-

ка 3 на овој член се обезбедува преку „Мој термин“, 

кој се закажува преку матичниот лекар на подносите-

лот на барањето согласно прописите од областа на 

здравствената заштита.  

(4) По исклучок доколку лицето е потполно непод-

вижно и не може да се јави на закажаниот термин, ле-

карите специјалисти од соодветните специјалности за 

давање на конзилијарно мислење со наод, врз основа 

на приложената медицинска документација прегледот 

го вршат во домот на подносителот на барањето или 

издаваат конзилијарно мислење со наод врз основа на 

отпусно писмо со специјалистички извештај и/или дру-

га медицинска документација.   

(5) Конзилијарно мислење со наод се издава од 

страна на тројца лекари специјалисти од соодветната 

специјалност, соодветна на основната болест на подно-

сителот на барањето. 

(6) Од страна на центарот за социјална работа се 

определува лице за координација за поднесените бара-

ње за остварување на правото на помош и нега од дру-

го лице. 

(7) Подносителот на барањето ги приложува доку-

ментите од став (1) точки 2 и 3 на овој член, а Центарот 

по службена должност ги обезбедува документите од 

став (1) точка 4 на овој член, по пат на размена на по-

датоците по електронски пат со надлежната институци-

ја или во писмена форма, по претходно дадената 

писмена согласност на подносителот/корисникот за ко-

ристење на неговите лични податоци во постапката за 

остварување на правото на паричен надоместок за по-

мош и нега од друго лице. 
 

Член 4 

(1) Центарот за социјална работа барањето  за при-

бавување на податоци за факти за кои службена еви-

денција 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 пра-

вото на паричен надоместок за помош и нега од друго 

лице, го поднесува на образец – Барање за прибавува-

ње 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 и содржи: податоци 

за центарот за социјална работа кој поднесува барање 

за размена на податоци по електронски пат со надлеж-

ните институции или во писмена форма во постапката 
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за остварување на правото на паричен надоместок за 

помош и нега од друго лице, податоци за службеното 

лице кое постапува по барањето на странката во инсти-

туцијата која бара податоци, предмет на барањето на 

странката доставено до центарот за социјална работа 

надлежен за решавање на барањето и согласност од 

странката која што поднесува барање. 

(3)Институцијата која дава одговор по поднесеното 

барање, одговорот го доставува до центарот за социјал-

на работа на образец – Одговор на барањето за приба-

вување 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 и содржи: податоци 

за институцијата која доставува податоци за кои води 

службена евиденција, податоци за службеното лице 

кое доставува одговор и податоци за странката за која 

се доставуваат податоците. 

 

Член 5 

(1) Писмената согласност за користење на личните 

податоци на подносителот на барањето во постапката 

за остварување на правото на паричен надоместок за 

помош и нега од друго лице се дава на образец – Из-

јава, 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 и содржи: 

име и презиме на подносителот на барањето, единствен 

матичен број на граѓанинот, место и адреса на живе-

ење, број, датум и орган кој ја издал личната карта, 

содржина на изјавата и место за потпис на подносите-

лот на барањето. 

 

Член 6 

(1) Мислењето од матичниот лекар за потребата од 

помош  нега од друго лице со Бартелов индекс се изда-

ва на образец „Мислењето од матичниот лекар за пот-

ребата од помош  нега од друго лице“, кој е даден во 

Прилог бр. 5 и е составен дел на овој правилник. 

(2) Образецот од став (1) на овој член содржи: нас-

лов на мислењето; мислење на матичниот лекар; ме-

дицинската документација која се доставува во прилог; 

Бартелов индекс; датум и место на составување; место 

за потпис и факсимил на матичен лекар и напомена. 

 

Член 7 

(1) Под трајни или привремени промени на здрав-

ствената состојба во смисла на овој правилник се сме-

таат вродени или стекнати заболувања или повреди на 

органите или органските системи утврдени според Ме-

ѓународната статистичка класификација на болестите и 

сродните заболувања на Светската здравствена органи-

зација при што во посебна листа се селектирани оние 

ентитети кои доведуваат до тешки оштетувања на фи-

зичките и менталните функции и намалување или губе-

ње на функционалната способност на лицето за самос-

тојно извршување на секојдневните активности за за-

доволување на основните животни потреби – Листа на 

трајни и привремени промени на здравствената сос-

тојба. 

(2)Листата на трајни и привремени промени на 

здравствената состојба од став   (1) на овој член е даде-

на во Прилог бр. 9  и е составен дел на овој правилник.   

 

Член 8 

(1) Наод, оцена и мислење за потребата од помош и 

нега од друго лице дава надлежната стручна комисија 

(во натамошниот текст: „стручната комисија”).     

(2) Стручната комисија е составена од три члена од 

кои: 

1. доктор специјалист или доктор на медицина, 

претседател; 

2. доктор специјалист или доктор на медицина, 

член и 

3. доктор специјалист или доктор на медицина, 

член. 

(3) Наодот, оцената и мислењето од став (1) на овој 

член се издава 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 

Наодот, оцената и мислењето од член 8 од овој пра-

вилник содржи: назив на стручната комисија; број и да-

тум на наодот; назив на центарот за социјални работи 

каде се поднесува барањето, како и број и датум на 

поднесување на барањето; наслов на наодот, оцената и 

мислењето; општи податоци за лицето за кое се одне-

сува барањето; основ за давање на наодот, оцената и 

мислењето; збирни резултати од прегледот и испитува-

ња на членовите на стручната комисија; дијагноза на 

болеста со назначување на шифрата; приложената ме-

дицинска документација; оцена за потребата од помош 

и нега од друго лице; контролен преглед; забелешка; 

место за потпис на членовите на комисијата и место за 

печат. 

 

Член 10 

(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 11 

(1) Стручната комисија дава наод, оцена и мислење 

за потребата од помош и нега од друго лице врз основа 

на конзилијарното мислење со наод, или отпусното 

писмо со специјалистички извештај и/или друга прило-

жена медицинска документација и списите во предме-

тот. 
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(2) За лицата кои се потполно неподвижни стручна-

та комисија дава наод, оцена и мислење врз основа на 

непосреден преглед на подносителот на барањето и 

приложената медицинска документација и списите во 

предметот. 

 

Член 12 

(1) Во постапката по поднесена жалба против прво-

степено решение за правото на паричен надоместок за 

помош и нега од друго лице, Наод, оцена и мислење за 

потребата од помош и нега од друго лице дава второс-

тепената комисија за давање наод, оцена и мислење за 

потребата од помош и нега од друго лице (во натамош-

ниот 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 раково-

ди претседателот  на комисијата.  

(4) Второстепената комисија работи и одлучува во 

полн состав на работни седници, а по исклучок во слу-

чај на оправдано отсуство на еден член, комисијата мо-

же 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 13 

Наодот, оцената и мислењето од член 12 од овој 

правилник се издава на образец кој е даден во Прилог 

бр. 7 и е составен дел на овој правилник и содржи: на-

зив на второстепена комисија; број и датум на давање-

то на наодот оцената и мислењето; општи податоци за 

лицето за кое се однесува барањето; дијагноза на бо-

леста со назначување на шифрата; оцена и мислење за 

потребата од помош и нега од друго лице; контролен 

преглед; податоци за потребата од повторно упатување 

и прегледување од страна на Стручната комисија за да-

вање наод, оцена и мислење за потребата од помош и 

нега од друго лице; место за потпис на членовите на 

комисијата и место за печат. 

 

Член 14 

(1) Легитимацијата на стручните лица (во натамош-

ниот текст: легитимацијата ) се издава на образец „Ле-

гитимација на стручно лице за утврдување на неспо-

собност за работа и потреба од помош и нега од друго 

лице“, кој е даден во Прилог бр. 8 и составен дел на 

овој правилник. 

(2) Легитимацијата се печати на картон во бела 

боја, со димензии 90х55мм, обвиена во проѕирна плас-

тична обвивка. 

(3) Предната страна на легитимацијата содржи: на-

зив на јавната установа за социјална заштита при која е 

формирана Комисијата, место за слика со димензии 

28х32мм преку која се става печат на јавната установа 

за социјална заштита ,наслов на легитимацијата, име, 

презиме и занимање на носителот на легитимацијата  и 

сериски број на легитимацијата. 

(4) Задната страна на легитимацијата  содржи:  тек-

ст “Овластување - Носителот на оваа службена легити-

мација, како стручно лице утврдува потреба од  помош 

и нега од друго лице и неспособност за работа”, архив-

ски број, датум на издавање, место за потпис на дирек-

торот на јавната установа за социјална заштита при ко-

ја е формирана комисијата, а во средината место за пе-

чат. 

 

Член 15 

(1) Евиденцијата на издадените наоди, оцени и мис-

лења на стручната комисијата за утврдување на потре-

бата од помош и нега од друго лице се води во книга и 

електронски и содржи: реден број, број и датум на 

предметот на центарот за социјална работа, име, прези-

ме и единствен матичен број на барателот, број на нао-

дот, оцената и мислењето, оцена и мислење за потреба-

та од помош и нега од друго лице, дијагноза на основ-

ната болест со назначување на шифрата, контролен 

преглед и забелешка. 

(2) Евиденцијата која се однесува на лице барател 

на право на азил, лице со статус на признат бегалец и 

лице под супспидијарна заштита, не се разменува на 

каков било начин со нивната земја на потекло. 

 

Член 16 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот  за начинот на оства-

рување на правото на паричен надоместок за помош и 

нега од друго лице („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.122/09, 36/12 и 150/12). 

 

Член 17 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”.  

 

Бр. 10-8374/1 Министер 

13 октомври 2014 година за труд и социјална политика, 

Скопје Дими Спасов, с.р. 
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