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Врз основа на член 36 став (1)  точка 15, а во врска со член 21 и член 22 

став (1) точка 7 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

Република Македонија“ бр.5/02), член 11 став (1)  алинеи 1 и 6  од Законот за 

социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19, 

146/19, 275/19, 302/20, 311/20, 163/21 и 294/21), Советот на Општина Кочани на 

седницата одржана на 31.01.2022 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К  

изменување и дополнување на  Правилникот за уредување на начинот и 

условите на доделување на финансиска помош на социјално загрозени граѓани, 

жители  на општина Кочани за набавување на лекови кои не се наоѓаат на 

Позитивната листа на лекови, како и за обезбедување на карта за превоз за 

лекување во здравствена установа надвор од градот Кочани и карта за превоз за 

лица сместени во специјализирани установи надвор од градот Кочани 

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

 

Член 1 

Со овој правилник се врши изменување и дополнување на Правилникот 

за уредување на начинот и условите на доделување на финансиска помош на 

социјално загрозени граѓани, жители  на општина Кочани за набавување на 

лекови кои не се наоѓаат на Позитивната листа на лекови, како и за 

обезбедување на карта за превоз за лекување во здравствена установа надвор од 

градот Кочани и карта за превоз за лица сместени во специјализирани установи 

надвор од градот Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.13/2017 и 

бр.1/2018 ). 

 

Член 2 

Во насловот на Правилникот и во целиот текст на истиот секаде после 

зборовите: „социјално загрозени граѓани“ се додават зборовите: „и лица во 

социјален ризик“. 

Во целиот текст на Правилникот зборовите: „Република Македонија“ и 

кратенката „РМ“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија„. 

Во членот 1 во ставот 2 точката на крајот од реченицата се брише и се 

додават зборови: „или се нашол во состојба на социјален ризик.“  

Во членот 1 после ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи: „Под лице кое е 

во состојба на социјален ризик се мисли на состојба која има потенцијал да го отежни 

или оневозможи непреченото социјалното функционирање на поединецот, семејството, 

која може да дојде во потреба од социјална помош поради болест (од карцином, ковид, 

заразни болести, ретки болести) или поради имање на долготрајни телесни, 

интелектуални, ментални или сетилни нарушувања (лица со попреченост) кои во 

интеракција со различни пречки може да го спречат целосно и ефикасно учество на 

таквото лице во општеството на еднаква основа со другите.“ 
  

Член 3 

Во  членот 2 ставот 3 се менува и гласи:  

„Финансиската помош за набавување на лекови кои не се наоѓаат на 

Позитивната листа на лекови е во висина до: 

-  2.000,00 денари за социјално загрозени граѓани, 

-  3.000,00 денари за болни од карцином и лица со попреченост и ретки 

болести и до 

- 1.500,00 денари по член на семејство за лица болни од Ковид-19 или 

други заразни болести.“ 



        2 

Член 4 

Членот 3 се менува и гласи: 

„За остварување на правото за доделување на финансиската помош за 

набавување на лекови кои не се наоѓаат на Позитивната листа на лекови, како и 

за обезбедување на карта за превоз заради лекување во здравствена установа 

надвор од градот Кочани, барателот треба да исполнува еден од следните 

услови:  

-  да е невработено лице; 

 - да е корисник на социјална парична помош; 

 - да е корисник на социјална пензија; 

-  да е лице заболено од карцином; 

-  да не остварува приходи по било каков основ; 

-  да е лице со попреченост или лице заболено од ретки болести“  или 

- да е лице болно од Ковид - 19 или од друга заразна болест.“ 

 

Член 5 

Во член 4  став 1 после алинеја 5, точката се заменува со запирка и  се 

додаваат нови три алинеи 6, 7, и 8 кои гласат: 

-  За лице корисник на социјлна пензија се доставува релевантен 

писмен доказ издаден од надлежен орган (пример Решение за 

категоризација на лицето или потврда дека користи посебен додаток); 

- за лице со попреченост или за лице заболено од ретки болести се 

доставува релевантен писмен доказ издаден од надлежен орган 

(пример потврда од матичен лекар дека лицето е на регистерот за 

ретки болести) и  

- за лице болно од Ковид -19 се доставува копие од решението дека 

лицето е позитивно на ковид и му е одредено лекување и изолација во 

домашни услови, а за лице заболено од друга заразна болест се 

доставува потврда од матичен лекар во оригинал. 

 

 Во членот 4 став 2 алинеја 2 и алинеја 3 зборовите: „Центарот за 

вработување на РМ“ се заменуват со: „ЈУ Меѓуопштински центар за социјална 

работа - Кочани“ 

 Во членот 4 ставот 3 се менува и гласи: „За лицата кои се во социјален 

ризик не се бара да ги исполнуваат и докажуваат условите за социјален статус 

утврдени со овој Правилник.“ 

 

Член 6 

 Во членот 5 став 2 алинеја 2 и алинеја 3 зборовите: „Центарот за 

вработување на РМ“ се заменуват со: „ЈУ Меѓуопштински центар за социјална 

работа - Кочани“ 

 Во членот 5 ставот 3 се менува и гласи: „За лицата кои се во социјален 

ризик не се бара да ги исполнуваат и докажуваат условите за социјален статус 

утврдени со овој Правилник.“ 

 

Член 7 

Членот 6 се менува и гласи:  

(1) „Правото на финансиска помош за набавување на лекови кои не се 

наоѓаат на Позитивната листа на лекови, може да се користи на следниот 

начин во тековната година: 

- еднаш во пет месеци за лица во социјално загрозена состојба, 
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- еднаш во четири месеци за лица болни од карцином, лица со 

попреченост и лица со ретки болести  и 

- еднократно за лицата болни од Ковид-19 или од други заразни 

болести и оваа помош се доделува за секој член од 

семејството/домаќинството.  

(2) Правото на финансиска помош за обезбедување на карта за превоз за 

лекување во здравствена установа надвор од градот Кочани и карта за 

превоз за лица сместени во специјализирани установи надвор од градот 

Кочани, секој барател во социјално загрозена состојба и секој барател во 

социјален ризик, може да го искористи само еднаш во три месеци во 

тековната година. 

(3) За лицата кои се во социјален ризик не се бара да ги исполнуваат и 

докажуваат условите за социјален статус утврдени со овој Правилник.“ 

 

 

Член 8 
Членот 7 се менува и гласи:  

„Правото на користење на финансиска помош за набавување на лекови кои 

не се наоѓаат на Позитивната листа на лекови не го исклучува истовременото 

користење на правото на финансиска помош за набавувањена карта за превоз за 

лекување во здравствена установа надвор од градот Кочани и обратно.“ 

 

Член 9 

 Членот 8 се менува и гласи: 

„Овој вид на финансиска помош наменета за помагање на социјално 

загрозени граѓани и лица во социјален ризик за набавување на лекови кои не се 

наоѓаат на Позитивната листа на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за 

здравствено осигурување на Република Северна Македонија, за обезбедување 

на карта за превоз за лекување во здравствена установа надвор од градот Кочани 

и карта за превоз за лица сместени во специјализирани установи надвор од 

градот Кочани, се доделува само на жители на општина Кочани, односно 

барателот и неговиот брачен/вонбрачен другар се жители на Општина Кочани.“ 

 

Член 10 

Се задолжува Секторот за правни, јавни дејности и општи работи да 

изготви пречистен текст на Правилникот за уредување на начинот и условите на 

доделување финансиска помош на социјално загрозени граѓани, жители на 

општина Кочани за набавување на лекови кои не се наоѓаат на Позитивната 

листа на лекови, како и за обезбедување карта за превоз за лекување во 

здравствена установа надвор од градот Кочани и истиот се објави во „Службен 

гласник на Општина Кочани“. 

 

 

Член 11 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а 

ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“. 

 

 

 

Бр.09-330/1                                                          Претседател 

31.01.2022 година                            на Советот на Општина Кочани, 

К о ч а н и                                                             Лазо Митев 


