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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 

Врз основа на член 35 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на 
Република Македонија “ бр. 79/09, 36/11, 51/11 и 166/12), министерот за труд и социјална 
политика донесе 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЗГРИЖУВАЧКО СЕМЕЈСТВО, ВИДОТ И 
БРОЈОТ НА КОРИСНИЦИТЕ КОИ МОЖАТ ДА СЕ СМЕСТАТ ВО ЕДНО 
ЗГРИЖУВАЧКО СЕМЕЈСТВО И ВИДОТ И ОБЕМОТ НА УСЛУГИТЕ ОД 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ШТО МУ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ НА СМЕСТЕНОТО 
ЛИЦЕ  

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат критериумите за избор на згрижувачко семејство, 
видот и бројот на корисниците кои можат да се сместат во едно згрижувачко семејство и 
видот и обемот на услугите од социјална заштита што му се обезбедуваат на сместеното 
лице. 

Член  2 
Критериуми за избор на згрижувачко семејство кои се однесуваат на згрижувачите се: 
- возраст;  
- степен на образование;  
- здравствена состојба;  
- подобност;  
- материјални услови, и  
- станбени услови.  
 

Член  3 
Згрижувач може да биде лице на возраст од 18 до 65 години возраст кое има успешно 

завршена обука за згрижувачи.  
Во случај кога се сместува дете во згрижувачко семејство, старосната разлика помеѓу 

згрижувачот и згриженото дете треба да е помала и приближна на природен однос 
родител дете, но не помала од 18 години, ниту поголема од 50 години. 

По исклучок од став 1 на овој член,  доколку детето кое е згрижено во згрижувачкото 
семејство е постаро од 16 години, а згрижувачот наполнил 65 години возраст, 
сместувањето во згрижувачкото семејство може да продолжи до полнолетството на 
детето, односно до завршување на средно образование, врз основа на наод и мислење на 
стручниот тим на центарот за социјална работа. 

 
Член  4 

Згрижувач може да биде лице кое има завршено најмалку основно образование. 
При изборот на згрижувачко семејство, се зема во предвид највисокиот степен на 

образование на подносителот на барањето или на полнолетните членови на семејството.  
 

Член  5 
При изборот на згрижувачко семејство, се зема во предвид општата здравствена 

состојба на подносителот на барањето и на сите членови на семејството, која се докажува  
со потврда од матичен лекар. 
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Член 6 
При изборот на згрижувачко семејство, се зема во предвид подобноста на подносителот 

на барањето и на сите членови на семејството, и тоа: 
- подготвеноста за згрижување на лице во семејството, преку утврдување на мотивите 

за згрижување на лице, ставовите во однос на згрижување лица во семејството и 
спремноста за згрижување на лице    

- структурата на личноста во поглед на личните ставови, способности, интереси и 
емоции;  

- квалитетот на партнерските односи во поглед на меѓусебната комуникација, доколку 
згрижувачката дејност ја врши брачен пар;  

- квалитетот на извршување на родителското право кон сопствените деца;  
- квалитетот на релациите со поширокото семејство и пошироката работна, воспитна и 

животна средина и  
- начинот на живеење и   организирање на слободното време. 
 

Член 7 
При изборот на згрижувачко семејство, се земаат во предвид материјалните услови на 

семејството. 
Згрижувач може да биде лице чии приходи заедно со приходите од сите членови на 

семејството, остварени по сите основи во последните три месеци пред поднесување на 
барањето се поголеми од утврдениот износ на правото на социјална парична помош. 

 
Член 8 

Згрижувачкото  семејство  треба да има обезбеден станбен простор. 
Станбениот простор и опремата во згрижувачкото семејство треба да одговара на 

просечна опременост на стан на семејство, согласно бројот на членовите во семејството. 
Станбениот простор  за сместеното лице во згрижувачкото семејство, треба да 

овозможува заеднички живот на лицето и членовите на згрижувачкото семејство. 
Структурата и површината на станбениот простор треба да ги задоволи потребите на 

сите членови во семејството во поглед на адекватен дневен престој, простор за спиење, 
бања, кујна и трепезарија. 

Станбениот простор на згрижувачкото семејство треба:  
1. да се наоѓа во населено место или во негова близина; 
2. да е приклучен на електрична, водоводна, канализациска мрежа, а по можност да има 

телефон за контакт; 
3. да има обезбедено греење; 
4. собата во која престојува лицето да биде опремена согласно возраста, специфичните 

потреби и интересите на сместеното лице, и 
5. просторот  за  лицето со  телесна попреченост во развојот треба да биде прилагоден 

согласно неговите потреби во однос на леглото, опремата, помагалата и сл. 
 

Член 9 
  Видот и бројот на корисниците кои се сместуваат во згрижувачко семејство, зависи од 

индивидуалните потреби на корисникот, неговата возраст и потребите за згрижување, 
условите и можностите за грижа во згрижувачкото семејство.  

Во едно згрижувачко семејство може да бидат згрижени најмногу:  
- пет деца без родители или родителска грижа; 
- едно дете со воспитно-социјални проблеми (занемарено, злоупотребенo и социјално 

необезбеденo дете) или дете жртва на семејно насилство;  
- едно дете, малолетен сторител на кривично дело или прекршок;  
- две лица со умерени и  тешки пречки во менталниот развој;  
- едно лице со најтешки пречки во менталниот развој;  
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- две лица со трајна телесна попреченост, возрасни лица со телесна попреченост и лица 
со пречки во менталниот развој, кои не се во состојба сами да се грижат за себе, и  

- три стари лица. 
По исклучок од став 1 на овој член во едно згрижувачко семејство можат да бидат 

сместени најмногу пет лица, ако истите се браќа и сестри. 
 

Член 10 
Видот и обемот на услугите кои се обезбедуваат на згриженото лице, зависат од 

индивидуалните потреби на лицето згрижено во семејството.   
 Згрижувачкото семејство на лицето сместено кај него, треба да му обезбеди: 

сместување и згрижување, нега, општа и лична хигиена, исхрана, неопходна облека и 
обувки, грижа за здравјето, одржување на редовни контакти со родителот, односно други 
блиски роднини согласно  решението на надлежниот  центар за социјална работа, 
задоволување на културните, забавните и рекреативните потреби, почитувајќи ја 
етничката припадност и верските обичаи на сместеното лице. 

Згрижувачкото семејство за секое сместено малолетно лице покрај обезбедувањето на 
основните потреби, се грижи за неговиот развој, воспитание и образование и во соработка 
со надлежниот центар за социјална работа обезбедува потребен училиштен прибор 
согласно  потребите и интересите на корисникот.  

 
Член 11 

Дете жртва на семејно насилство, дете со воспитно-социјални проблеми, малолетен 
сторител на кривично дело или прекршок, дете или лице со попреченост, како и старо 
лице, може да се згрижи во згрижувачко семејство, кое поминало посебна обука за 
згрижување на вакви лица. 

Член 12 
Ако е утврдена потреба од итно згрижување на лице или дете кое е грубо занемарено 

или злоупотребено, или пак, кога родителот/старателот е спречен да се грижи за детето 
поради болест или смрт, лицето или детето  првично се згрижува во згрижувачко 
семејство кое дало согласност за интервентно сместување на лице или дете.  

 
Член 13 

Дете или лице со развојни или здравствени проблеми, кое живее во биолошкото 
семејство или во згрижувачко семејство, заради превенирање на кризни ситуации и 
зачувување на капацитетот на семејството, согласно со неговите потреби може да биде 
привремено згрижено во друго згрижувачко семејство.  

 
Член 14 

Со денот на влегување во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за 
критериумите за избор на згрижувачко семејство, видот и бројот на корисниците кои 
можат да се сместат во едно згрижувачко семејство и видот и обемот на услугите од 
социјална заштита што му се обезбедуваат на сместеното лице заштита („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 54/10). 

 
Член 15 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 10 - 318/1  

14 јануари 2013 година Министер, 
Скопје Спиро Ристовски, с.р. 

 


