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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на член 215 став 4 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, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 51/18), 
министерот за труд и социјална политика донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ВИДОТ И ОБЕМОТ НА УСЛУГИТЕ ОД СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА КОИ СЕ ПЛАЌААТ ОД СТРАНА НА КОРИСНИКОТ И ВИСИНАТА 

НА УЧЕСТВОТО ВО ТРОШОЦИТЕ НА КОРИСНИКОТ И ЛИЦАТА КОИ СЕ 
ДОЛЖНИ ДА ГО ИЗДРЖУВААТ  ВРЗ ОСНОВА НА ДРУГИ ПРОПИСИ

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат видот и обемот на услугите од социјална заштита 

кои се плаќаат од страна на корисникот и висината на учеството во трошоците на 
корисникот и лицата кои се должни да го издржуваат врз основа на други прописи.

Член 2
Како услуги од социјална заштита,  кои се плаќаат од страна на корисникот и лицата 

кои се должни да го издржуваат врз основа на други прописи, во смисла на овој 
правилник се сметаат:

- сместување во установа за социјална заштита и друга установа согласно Законот за 
социјалната заштита и

- сместување во згрижувачко семејство.

Член  3
Обемот на услугата од социјална заштита која се плаќа од страна на корисникот и 

лицата кои се должни да го издржуваат врз основа на други прописи, согласно овој 
правилник, го сочинуваат личните трошоци на корисникот за: исхрана, облека, хигиена и 
други лични издатоци на корисникот, во зависност од возраста, здравствената состојба, 
вклученоста во воспитно- образовниот процес и сл.  

Основицата врз основа на која се пресметува висината на личните трошоци за 
сместените корисници е просечната месечна нето плата по вработен во Република 
Македонија, остварена во претходната година (во натамошниот текст: основицата).   

Личните трошоци на корисникот од став 1 на овој член, а во врска со услугите 
пропишани во членот 2 од овој правилник, се пресметуваат  како вкупен износ за 
вкалкулираните потреби за еден месец и во зависност од видот на корисникот изнесуваат:

- за дете без родители и дете без родителска грижа од предучилишна возраст - 40,00% 
од   основицата;

- за  дете без родители и дете без родителска грижа на училишна возраст - 44,00% од 
основицата;

- за дете со воспитно социјални-проблеми, занемарено, запоставено, злоставувано и 
материјално необезбедено дете и дете жртва на семејно насилство - 45,50% од основицата;

- за дете со нарушено поведение -  47,80% од основицата;
- за лице со умерени и тешки пречки во менталниот развој и лице  упатено на 

оспособување за работно - производна активност - 47,65% од основицата; 
- за лице со длабоки пречки во менталниот развој - 49,35% од основицата; 
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- за лице со трајна телесна попреченост  на кое му е потребно трајно згрижување и нега 
- 48,00% од основицата;

- за старо лице кое е згрижено во згрижувачко семејство- 39.80% од основицата;
- за возрасно лице со телесна попреченост - 42,30%  од основицата; 
- за  лице со пречки во менталниот развој кое не е во состојба само да се грижи, а 

поради станбената и семејната положба нема можност да му се обезбеди заштита на друг 
начин  - 43,80%од основицата;

- за бремена  жена еден месец пред породувањето -  38.50% од основицата;  
- за самохран родител со дете до тримесечна возраст на детето - 39.30% од основицата.  
  

Член 4
Корисник  на услугата - сместување во установа за социјална заштита и во друга 

установа согласно Законот за социјалната заштита или во згрижувачко семејство, кој има 
редовни месечни примања, односно  поседува недвижен имот кој не го користи за 
живеење или поседува друг имот од кој остварува дополнителни средства, а нема обврска 
за издржување на блиски роднини согласно закон, услугата за сместувањето ја плаќа од 
месечните  примања по сите основи. 

Ако корисникот на услугата од членот 2 од овој правилник нема доволно приходи да ја  
надомести вредноста за  утврдениот обем на услугата, разликата до тој износ  или целиот 
износ се наплаќа од страна на лицата кои се должни да го издржуваат врз основа на други 
прописи, но само доколку  вкупните приходи по член на семејството се над нивото на 
средствата пропишани во член 5 од овој правилник.

Ако корисникот на услугата или лицата кои се должни да го издржуваат врз основа на 
други прописи не располагаат со неопходните финансиски средства за плаќање на 
услугата за сместувањето, услугата за сместувањето се покрива од средствата за 
финансирање на социјалната заштита само доколку сместувањето на лицето  е извршено 
со решение на центарот за социјална работа.

Ако корисникот на услугата склучил договор за доживотно издржување со центарот за 
социјална работа, услугата за сместувањето во установа за социјална заштита или во 
згрижувачко семејство се покрива целосно или делумно  од средствата за финансирање на 
социјалната заштита, согласно решението на центарот за социјална работа.  

Малолетно лице, корисник на услуга за сместување во установа за социјална заштита 
или во згрижувачко семејство кое има лични месечни приходи, може во целост или  
делумно да се ослободи од плаќање на услугата за сместување, доколку надлежниот 
центар за социјална работа одлучи дека  личните приходи на малолетното лице се 
потребни за негово понатамошно школување, воспитание, лекување или оспособување за 
самостоен живот.

Лице со попреченост, корисник на услуга за сместување во установа за социјална 
заштита или во згрижувачко семејство кое има само лични месечни приходи и нема лица 
кои се должни да го издржуваат врз основа на други прописи, може во целост или 
делумно да се ослободи од плаќање на услугата за сместување, доколку надлежниот 
центар за социјална работа одлучи дека личните приходи на корисникот се потребни за 
негово понатамошно школување, лекување, оспособување за самостоен живот или 
вклучување на корисникот во заедницата.

Член  5
Корисникот на услугата - сместување во установа за социјална заштита или во 

згрижувачко семејство и лицата кои се должни да го издржуваат врз основа на други 
прописи, чии редовни месечни приходи по член на семејството се пониски од 25% од 
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основицата и кои не поседуваат недвижен имот кој не го користат за живеење или друг 
имот од кој можат да остваруваат дополнителни приходи, целосно се ослободуваат  од 
плаќањето на услугата за сместувањето.

Член 6
Корисникот на услугата за сместување во установа за социјална заштита или во 

згрижувачко семејство и лицата кои се должни да го издржуваат врз основа на други 
прописи, плаќаат дел од износот за личните трошоци на корисникот или целиот износ 
пропишан во членот 3 од овој правилник, во зависност од расположивите месечни 
приходи остварени по сите основи по член на семејството, и тоа:

- со приходи од 25-35%  од основицата,  плаќаат 10% од износот;
- со приходи од 35-50%  од основицата,  плаќаат 25% од износот;
- со приходи од 50- 65% од основицата,  плаќаат 50% од исносот;
- со приходи од 65- 85% од основицата,  плаќаат 75% од износот; 
- со приходи од 85-100%од основицата,  плаќаат 100% од износот.  

Член 7
Корисникот  на услугата за сместување во установа за стари лица или друга установа 

согласно Законот за социјалната заштита, односно лицата кои се должни да го издржуваат 
врз основа на други прописи, ја плаќаат  цената  на  услугата  што е  утврдена од страна на 
основачот на установата.

Ако за  сместувањето на корисникот во установа за стари лица решава  центарот за 
социјална работа, врз основа на проверка на материјалната состојба на корисникот и 
лицата кои се должни да го издржуваат врз основа на други прописи, во актот за 
сместување во установата го утврдува и износот за плаќање на секој од учесниците во  
вкупните трошоци за сместување, во зависност од цената на услугата во соодветната 
установа за стари лица.

При утврдување на износот за плаќање на цената на услугата за сместување, центарот 
за социјална работа треба да постапи по следниов редослед:

1. да ги вкалкулира сите месечни приходи на сместеното лице;
2. остатокот од износот или целиот износ на цената на услугата да го платат лицата кои 

се должни да го издржуваат врз основа на други прописи во согласност со материјалните 
можности пресметани како  месечни приходи остварени по сите основи  по член на 
семејството и

3. во услови кога приходите на корисникот и лицата кои се должни да го издржуваат 
врз основа на други прописи нема да го покријат целиот износ на цената на услугата, 
разликата да се покрие од средствата за социјална заштита.

                    
Член  8

Центарот за социјална работа, при изборот на установата и видот на услугата, води 
сметка за потребите на корисникот, навиките, како и за материјалните можности на 
корисникот и лицата кои се должни да го издржуваат врз основа на други прописи.

По исклучок од член 7 став 3 точка 3 од овој правилник, центарот за социјална работа 
може минимален дел од приходите на старото лице да не го вкалкулира во цената на 
услугата и да го остави за задоволување на секојдневните лични потреби на лицето.  

Член  9
Во цената на услугата за сместување на старо лице кое нема  приходи или чии приходи 

не се доволни да се плати цената на услугата, а за него согласно закон се грижи само едно 
семејство на роднини кои според закон се должни да го издржуваат, се пресметуваат 
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вкупните приходи на старото лице кое е сместено во установата, а разликата или вкупната 
цена на услугата, се  надоместува од приходите на роднините  остварени по сите основи 
по член на семејството, и тоа за приход:

- од 85% до 100% и над 100% од основицата, се плаќаат 100% од цената на услугата  
или од непокриениот дел;

- од 50% до 85% од основицата, се плаќаат 80% од цената на услугата или од 
непокриениот дел; 

- од  25% до 50% од основицата, се плаќаат 65% од цената на услугата  или од 
непокриениот дел;

- од 15% до 25%  од основицата,  се плаќаат  40% од цената на услугата  или од 
непокриениот дел.

Член  10
Во цената на услугата за сместување на старо лице кое нема  приходи или чии приходи 

не се доволни да се плати цената на услугата, а за него согласно закон се грижат две или 
повеќе семејства на роднини кои според закон се должни да го издржуваат,  се 
пресметуваат вкупните приходи на старото лице кое е сместено во установата, а разликата  
или  вкупната цена на услугата, се  надоместува од приходите на роднините остварени по 
сите основи по член на семејството. 

Во плаќање на цената на услугата, учеството на  роднините  од став 1 на овој член  се 
пресметува како сразмерен дел пресметан во процентен износ за секое од семејствата на 
роднините, а во зависност од остварените вкупни приходи на секое од семејствата - 
роднини кои според закон се должни да го издржуваат лицето.

Од плаќање на цената на услугата се ослободува семејство на роднини  чии приходи по 
член на семејството  се пониски од 15% од основицата. 

Член 11
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 

видот и обемот  на услугите од социјална заштита кои се плаќаат од  страна на корисникот 
и роднините кои се должни да го издржуваат и висината на учеството во трошоците на 
корисниците и роднините (,,Службен весник на Рапублика Македонија“  бр.133/06).

Член 12
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонијa“. 

Бр. 10-9705/1
17 септември 2018 година Министер,

Скопје Мила Царовска, с.р.
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