
Врз основа на член 10 од Правилникот за 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.01/2022), Секторот за правни, јавни дејности 

и општи работи при Општина Кочани изготви Пречистен текст 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. 

Пречистениот текст 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 ги опфаќа: Правилник 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 („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.13/2017), 

Правилник за изменување и дополнување 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 (Службен гласник на Општина Кочани бр.1/2018) и 

Правилник за 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.01/2022). 
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П Р А В И Л Н И К  

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

социјално загрозени граѓани и лица во социјален ризик, 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 пропишува начинот и условите за доделување на 

финансиска помош на социјално загрозени граѓани и лица во социјален ризик, жители 

на Општина Кочани 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, 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. 

Основната цел која се очекува да се постигне преку доделувањето на овој вид на 

помош е набавувањена транспарентна, социјална, достапна, ефикасна и квалитетна 

мерка за потребите на корисникот кој е материјално необезбеден и нема средства за 

егзистенција или се нашол во состојба на социјален ризик. 

Под специјализирани установи надвор од градот Кочани се мисли на јавни 

здравствени установи/заводи за рехабилитација, специјализирани здравствени 

установи - заводи, општи болници, здравствени домови, центри, клиники, специјални 

болници, психијатриски болници и останати здравствени установи во Република 

Северна Македонија;  казнено – поправни установи и  воспитно - поправни домови во 

Република Северна Македонија;  институции за грижа на деца без родители и 

родителска грижа/дом за деца без родители во Република Северна Македонија. 

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. 

Право на користење и утврдување висина на финасиската помош 

Член 2 

Правото на финансиска помош на социјално загрозени граѓани и лица во 

социјален ризик, 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 институција надвор од градот Кочани и карта за превоз за лица 

сместени во специјализирани установи надвор од градот Кочани се определува и ќе се 

реализира во согласност со Програмата за спроведување социјална, детска и 

здравствена  заштита на Општина Кочани која ја донесува Советот на Општина Кочани 

за секоја буџетска година. 

Финансиската помош 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 ја доделува Градоначалникот на 

Општина Кочани на социјално загрозени граѓани и лица во социјален ризик од 

општина Кочани. 

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. 

 

 



Финансиската 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 е во висина на цената на автобуска 

карта во еден правец или за повратна карта според потребите на барателот. 

Средствата за доделување на финансиска помош на социјално загрозени граѓани 

и лица во социјален ризик, 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 институција надвор од градот Кочани и карта за превоз за 

лица сместени во специјализирани установи надвор од градот Кочани се обезбедуваат 

од Буџетот на Општина Кочани. 

Начин и услови за користење на финансиската помош  

Член 3 

„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.“ 

 

Потребни документи за остварување на правото на финансиската помош за 

набавување на лекови кои не се наоѓаат на Позитивната листа на лекови  

 

Член 4 

За остварување на правото за доделување на финансиската помош за 

набавување на лекови кои не се наоѓаат на Позитивната листа на лекови, барателот 

поднесува барање во архивата на Општина Кочани, а кон истото приложува: 

- фотокопија од лична карта, 

- изјава за давање на согласност за користење на лични податоци, во оригинал, 

- изјава за семејна состојба, во оригинал, 

- оригинална рецепта на увид  и фотокопија од истата, за лекови кои не се 

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

осигурување на Република Северна Македонија, издадена  од матичен лекар или 

доктор специјалист, непостара  од 1 (еден) месец, 

- медицинска документација со дијагноза на болеста  – за исполнување на 

условот од чл.3 ст.1 ал.4 од овој правилник ( во оригинал за увид и еден примерок во 

фотокопија), 

-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. 



 

За докажување на социјалниот статус барателот доставува: 

- Потврда дека е невработено лице за барателот и за брачниот/вонбрачниот 

другар - издадена од Агенцијата за вработување на РМ (оригинал); 

- Потврда дека е корисник на социјална парична помош - издадена од ЈУ 

Меѓуопштински центар за социјална работа - Кочани (оригинал); 

- Потврда дека е корисник на постојана парична помош- издадена од ЈУ 

Меѓуопштински центар за социјална работа - Кочани (оригинал); 

-Уверение за пријавени и остварени приходи од Управа за јавни приходи за 

последната година- во оригинал,  за барателот и за брачниот/вонбрачниот партнер. 

  

За лицата кои се во социјален ризик не се бара да ги исполнуваат и докажуваат 

условите за социјален статус утврдени со овој Правилник.. 

За малолетни лица подносител на барањето е родителот/старателот, односно 

корисник на правото е родителот/старателот. 

 

 

Потребни документи за остварување на правото на финансиската помош за 

набавување на карта за превоз заради лекување во здравствена институција надвор 

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

надвор од градот Кочани 

 

Член 5 

За остварување на правото за доделување на финансиската помош за 

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

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

од градот Кочани барателот поднесува барање во архивата на Општина Кочани, а кон 

истото приложува: 

- фотокопија од лична карта, 

- изјава за давање на согласност за користење на лични податоци, во оригинал, 

- изјава за семејна состојба, во оригинал, 

- упат од матичен лекар или доктор специјалист за лекување или контролен 

преглед во во здравствена установа надвор од градот Кочани, се доставува во оригинал 

на увид и фотокопија за предметот (за барателите кои имаат потреба од 

лекување/контролен преглед во здравствена установа надвор од градот Кочани), 

- медицинска документација со дијагноза на болеста (за лицата болни од 

карцином) ( се доставува во оригинал на увид и еден примерок во фотокопија), 

- релевантен писмен доказ во оригинал (потврда) дека барателот е сместен во 

специјализирана установа надвор од градот Кочани (за лицата сместени во 

специјализирани установи надвор од градот Кочани). 

 

За докажување на социјалниот статус барателот доставува: 

- Потврда дека е невработено лице за барателот и за брачниот/вонбрачниот 

партнер- издадена од Агенцијата за вработување на РМ (оригинал); 

- Потврда дека е корисник на социјална парична помош- издадена од ЈУ 

Меѓуопштински центар за социјална работа - Кочани (оригинал); 

- Потврда дека е корисник на постојана парична помош- издадена од ЈУ 

Меѓуопштински центар за социјална работа - Кочани (оригинал); 

- Уверение за пријавени и остварени приходи од Управа за јавни приходи за 

последната година- во оригинал за барателот и за брачниот/вонбрачниот партнер. 

За лицата кои се во социјален ризик не се бара да ги исполнуваат и докажуваат 

условите за социјален статус утврдени со овој Правилник.  



Доколку болното лице има потреба од придружба при патувањето, кое нешто е 

видно од медицинската документација Градоначалникот на Општина Кочани одобрува 

финансиска помош за обезбедување на карта за превоз и за лицето кое го придружува. 

Доколку болното лице е малолетно лице, Градоначалникот на Општина Кочани 

одобрува финансиска помош за обезбедување на карта за превоз за малолетното лице и 

за лицето кое го придружува -родителот/старателот. 

За лице сместено во специјализирана установа надвор од градот Кочани кое има 

потреба од придружба при патувањето, кое нешто е видно од медицинската 

документација Градоначалникот на Општина Кочани одобрува финансиска помош за 

обезбедување на карта за превоз за лицето сместено во специјализирана установа 

надвор од градот Кочани и за лицето кое го придружува. Доколку лицето сместено во 

специјализирана установа надвор од градот Кочани е малолетно лице, 

Градоначалникот на Општина Кочани одобрува финансиска помош за обезбедување на 

карта за превоз за малолетното лице и за лицето кое го придружува -

родителот/старателот. 

За малолетни лица подносител на барањето е родителот/старателот, односно 

корисник на правото е родителот/старателот. 

  

Други услови 

Член 6 

(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, 

- 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 7 

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 8 

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. 



Разгледување на поднесеното барање и донесување на одлука за користење 

Член 9 

За приемот на барањето и разгледување на поднесената документација се 

составува Записник. 

Подносителот на Барањето е должен да дава точни податоци. 

Ако се утврди дека барателот дал нецелосни или невистинити податоци, истиот 

го губи правото согласно овој правилник. 

Врз основа на поднесеното барање и приложените докази кон барањето, 

доколку истото е основано, ги содржи сите потребни документи и е поднесено во 

согласност со условите од овој Правилник,  Градоначалникот ќе донесе одлука со која 

на барателот ќе му одобри и додели финансиската помош за основот за кој е поднесено 

барањето. 

Доколку барањето е некомплетно, нецелосно и не ги исполнува условите од овој 

Правилник, Градоначалникот ќе донесе одлука за неприфаќање на истото. 

За донесената одлука се известува барателот.  

 

Член 10 

 Барателот на финансиската помош за набавување на лекови кои не се наоѓаат на 

Позитивната листа, може во било која аптека во општина Кочани да ги подигне 

лековите со доставување на Одлуката донесена од Градоначалникот за доделување на 

финасиска помош за лекови кои не се наоѓаат на Позитивната листа на лекови (во 

оригинал) и  во висина на износот одобрен со одлуката од Градоначалнилот. 

За подигнатите лекови  во висината на одобрениот износ согласно доставената 

одлука од Градоначалникот на Општина Кочани аптеката доставува фактура до 

Општина Кочани со податоци за корисниците.  

Член 11 

Барателот на финансиската 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, може да користи 

превоз на релацијата наведена во Одлуката донесена од Градоначалникот која 

барателот ја доставува во оригинал до превозникот. Доколку е потребно и придружба 

на барателот, во Одлуката на Градоначалникот се одобрува карта за превоз на 

наведената релација и за придружникот. 

За извршениот превоз превозникот доставува фактура до Општина Кочани со 

податоци за корисниците.  

Член 12 

Општината Кочани не ги обврзува барателите да подигаат лекови само од една 

аптека. Ова право барателите можат да го остварат од било која аптека која се наоѓа на 

подрачјето на Општина Кочани,  а  врз основа на Одлуката донесена од 

Градоначалникот со која му се доделува право на користење на барателот уредено 

според овој правилник. 

Правото на финансиската помош за обезбедување на карта за превоз со или без 

придружба, за лекување во здравствена установа надвор од градот Кочани и карта за 

превоз за лица сместени во специјализирани установи надвор од градот Кочани 

барателот може да го искористи врз основа на Одлуката донесена од Градоначалникот 

со која му се доделува ова право согласно условите од овој правилник, по единичната 

цена на автобуска карта за наведената релација од едно лице во еден или правец или 

повратна карта. 

 

 

 

Член 13 



Против одлуката на Градоначалникот може да се поднесе приговор во рок од 3 

(три) дена од денот на приемот на одлуката. 

Приговорот го разгледува комисија формирана од Градоначалникот од редот на  

администрацијата со мандат од 4 години.  

Комисијата го разгледува приговорот во рок од три работни дена и за својата 

работа составува записник во кој дава предлог за основаноста или неоснованоста на 

поднесениот приговор и истиот го доставува до Градоначалникот. 

Постапувајќи по записникот на комисијата за разгледување на поднесениот 

приговор, Градоначалникот на Општина Кочани донесува Решение за прифаќање или 

за неприфаќање на приговорот. 

Градоначалникот одлучува по поднесениот приговор во рок од 15 дена од денот 

на приемот на истиот во архивата на Општина Кочани. 

Решението на Градоначалникот е конечно. 

 

Измени и дополнување на овој правилник 

 

Член 14 

Овој правилник може да се измени или дополни само во писмена форма. 

 

 

Член 15 

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето. 

 

 

 

Изготвил Анна Кралева 


