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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Врз основа на член 106, а во врска со член 83 и член 171 став 6, а во врска со член 119
став 3 алинeја 1 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 302/20 и 311/20), министерот за труд и
социјална политика донесе
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ, ОБЕМОТ, НОРМАТИВИТЕ И СТАНДАРДИТЕ ЗА
ДАВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНAТА УСЛУГA ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ И ЗА
ПРОСТОР, СРЕДСТВА, КАДРИ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЦЕНТАР
ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот, обемот, нормативите и стандардите за
давање на социјалнaта услугa за привремен престој и за простор, средства и кадри
определени според степен на квалификации и профили според видот на услугата и бројот
на корисници и потребната документација за центар за привремен престој.
I. НАЧИН, ОБЕМ, НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА ДАВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА
УСЛУГА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ
Член 2
Со социјалнaта услугa за привремен престој (во натамошниот текст: услугата за
привремен престој), се обезбедува сместување, заштита, психо-социјална помош и
поддршка, советодавни услуги, услуги во врска со исхрана на деца кои ќе се затекнат без
родителска грижа или како скитаат и деца жртви на злоупотреба, жртви на семејно
насилство и родово-базирано насилство, жени жртви на сексуално насилство и силување,
жртви на трговија со луѓе и бездомници, во отсуство на други ресурси за згрижување со
цел надминување на состојбата и нивната социјална интеграција.
Со услугата од став 1 на овој член, за жртвите на семејно насилство и родово-базирано
насилство и жените жртви на сексуално насилство и силување се обезбедува и вклучување
на пазарот на трудот.
Со услугата од став 1 на овој член, за децата кои ќе се затекнат без родителска грижа
или како скитаат и децата жртви на злоупотреба се обезбедува и пристап до образование.
Услугата од став 1 на овој член, се дава кога постои сознание за сериозна реална закана
по животот и здравјето на жртвата на семејно насилство и родово-базирано насилство,
жртвата на трговија со луѓе, како и на жената жртва на сексуално насилство и силување
согласно Законот за спречување и заштита од насилство врз жени и семејно насилство.
Член 3
Корисници на услугата за привремен престој, во смисла на овој правилник, се: дете кое
ќе се затекне без родителска грижа или како скита, дете жртва на злоупотреба, жртва на
семејно насилство и родово-базирано насилство, жена жртва на сексуално насилство и
силување, жртва на трговија со луѓе и бездомници.
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Член 4
Даватели на услуга за привремен престој се:
- јавна установа за социјална заштита која поседува дозвола за давање услуга за
привремен престој,
- приватна установа за социјална заштита која поседува дозвола за давање услуга за
привремен престој и
- здружение кое поседува дозвола за давање услуга за привремен престој без основање
на установа, согласно статутот и програмата на здружението.
Од страна на давателот на услугата, услугата за привремен престој може да се дава
самостојно или интегрирано со други сродни услуги, доколку се исполнети нормативите и
стандардите за секоја услуга.
Член 5
Услугата за привремен престој се дава во центар за привремен престој за:
- деца кои ќе се затекнат без родителска грижа или како скитаат и деца жртви на
злоупотреба,
- жртви на семејно насилство,
- жртви на родово-базирано насилство,
- жени жртви на сексуално насилство и силување,
- жртви на трговија со луѓе и
- бездомници.
Во центар за привремен престој се дава услуга и на жртви на насилство поради
сексуална ориентација и родов идентитет согласно Законот за спречување и заштита од
насилство врз жени и семејно насилство.
Услугата за привремен престој се дава од страна на лиценцирани или овластени
даватели на социјални услуги.
Член 6
Услугата за привремен престој се обезбедува во времетраење до три месеци, со
можност за продолжување уште за три месеци, а во исклучителни случаи кога состојбата
не е надмината, до една година.
Кога постои сознание за сериозна реална закана по животот и здравјето на жртва на
семејно насилство и родово-базирано насилство, се врши интервентното сместување во
траење од 24 до 72 часа.
Член 7
Услугата за привремен престој се дава со упатување од надлежниот центар за социјална
работа, од здружение, полициски службеник или по барање на граѓанин.
Член 8
Потребата и обемот на услугата за привремен престој се утврдува врз основа на
стручна проценка на животната ситуација на лицето преку непосреден увид во домот на
лицето и неговото опкружување, од страна на стручен работник во центар за социјална
работа.
Член 9
Од страна на стручен работник во центар за социјална работа најмалку еднаш месечно
се одржуваат заеднички средби со корисникот, неговиот законски застапник, односно
старател, стручното лице од овластениот давател на социјалната услуга и други
релевантни лица, заради следење на реализацијата на индивидуалниот план за користење
на услугата за привремен престој.
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Член 10
Од страна на давателот на услугата за привремен престој се спроведува евалуација на
дадената услуга и проценка на задоволството на корисниците, нивните законски
застапници, односно старатели и други членови на нивното семејство, најмалку еднаш
годишно.
Евалуацијата на дадената услуга за привремен престој се спроведува преку примена на
техниките на интервјуирање и анкетирање на корисниците, нивните законски застапници,
односно старатели и други членови на нивното семејство.
Извештајот од спроведената евалуација се доставува до Министерството за труд и
социјална политика, односно општината, градот Скопје или општина во градот Скопје со
која давателот на услугата има склучено управен договор, Заводот за социјални дејности и
центарот за социјална работа, најдоцна 30 дена од денот на спроведувањето на
евалуацијата.
Член 11
Давателот на услугата за привремен престој треба да има воспоставено процедури за
поднесување, разгледување и евидентирање на поплаки и претставки од корисниците,
нивните законски застапници, односно старатели.
Член 12
Давателот на услугата за привремен престој, при давање на услугата треба да:
- изготви елаборат за исполнетост на условите за почеток со работа и давање на услуга
за привремен престој, согласно нормативите и стандардите предвидени со овој правилник,
- изготви годишен план за работа кој содржи основни цели и активности за давање на
услугата,
- донесе план за унапредување на вештините и знаењата на вработените,
- обезбедува информации за пошироката и стручната јавност за услугата која ја дава,
- изготви Куќен ред,
- изготви Протокол за заштита на корисниците,
- го информира корисникот во однос на делокругот на работа, услугата која се
обезбедува и правилата за однесување на стручните лица,
- води интерна евиденција,
- подготвува месечен извештај во кој е прикажан вкупниот број на корисници по услуга
упатени од центарот за социјална работа и
- спроведува евалуација на дадената услуга и проценка на задоволството на
корисниците.
Евиденцијата од став 1 алинеја 8 на овој член, опфаќа:
- податоци за корисниците во однос на возраст, пол, образование, етничка припадност,
вид на реализирани активности во остварувањето на услугата, припадност на корисничка
група согласно Законот за социјалната заштита, Законот за спречување и заштита од
насилство врз жени и семејно насилство и овој правилник;
- податоци за вработените лица во однос на возраст, пол, образование, етничка
припадност и други податоци согласно нормативите и стандардите предвидени со овој
правилник и
- податоци за услугата која ја обезбедува во однос на квантитет и квалитет.
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II. НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА ПРОСТОР, СРЕДСТВА, КАДРИ И ПОТРЕБНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЦЕНТАР ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ
Член 13
Давателот на услугата за привремен престој треба да ги исполнува нормативите и
стандардите во однос на:
- простор,
- опрема,
- стручен кадар,
- годишен план за обезбедување финансиски и материјални средства,
- работа во недискриминаторска средина и
- внатрешни процедури за евалуација на дадената услуга и за проценка на
задоволството на корисниците.
1. Центар за деца кои ќе се затекнат без родителска грижа или како скитаат и деца
жртви на злоупотреба
А. ПРОСТОР
Локација
Член 14
Центарот за деца кои ќе се затекнат без родителска грижа или како скитаат и деца
жртви на злоупотреба, треба да е сместен во населено место или во близина на населено
место со развиени сообраќајни врски и друга инфраструктура, со пристап до основните
служби (социјални, здравствени, полициски и образовни).
Објектот треба да биде приклучен на електрична, водоводна и канализациска мрежа и
да има приклучено телефонска линија со интернет.
Објектот треба да има два излеза, а влезот на објектот да биде осигуран со посебно
обезбедена влезна врата. Во центарот треба да се постават јасни знаци кои ги означуваат
итните излези во случај на пожар или друга вонредна состојба.
Пристапот до и во објектот треба да биде поплочен, асфалтиран и без архитектонски
бариери, прилагоден за непречено движење на лицата.
Член 15
Објектот треба да има заеднички простории (дневна просторија, трепезарија,
просторија за стручна работа со децата), просторија за комуникација (влезови, холови,
коридори-ходници), санитарно-хигиенски простории, административни и економскитехнички простории (кујна).
Член 16
Во центарот од член 14 од овој правилник, во зависност од бројот на сместени деца, се
обезбедува соодветен број на простории за непречено одвивање на дејноста.
Во една просторија за спиење, се сместуваат најмногу четири кревети, со минимум од
3м2 по корисник, во која има природно осветлување.
Член 17
Во центарот од член 14 од овој правилник, треба да има кујна за подготовка на храна и
миење на садовите, како и одвоен простор за складирање на намирниците.
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Во центарот треба да има и посебна просторија за послужување на оброците.
Во центарот треба да има просторија за дневен престој, за работни и советодавни
активности и за користење на слободното време.
Во центарот треба да има санитарни простории и простор за организирање на перење и
сушење на постелнината и личната гардероба на корисниците.
Во центарот, треба да има работна просторија за стручните лица, во која се чува
службената документација, димензионирана од најмалку 12 м2.
Трпезаријата може да претставува една единствена просторија или да биде посебен
простор во кујната или во просторијата за дневен престој.
Просторијата за дневен престој треба да обезбеди најмалку по 2 м² по корисник. Ако во
центарот нема посебна просторија за дневен престој, може да се користи просторијата за
трпезарија за оваа намена, во периодот кога не се користи за консумирање на оброци.
Во центарот може да има посебна просторија за работа на стручните работници, која
може да се користи и за изолација на болно дете.
Санитарните простории треба да имаат бања, санитарен јазол, бојлер и машина за
перење алишта од пет килограми. Подовите треба да се изработени од материјал кој е
лесен за одржување. Вратите во просторите треба да бидат без прагови.
Б. ОПРЕМА
Член 18
Во центарот од член 14 од овој правилник, треба да има опрема која одговара на
потребите за секојдневно живеење на децата.
Во просторијата за дневен престој, треба да има гарнитура за седење, клуб маса, ТВ
апарат и витрина.
Трпезаријата треба да се опреми со маса и столици, соодветно на бројот на децата.
Во собите за спиење се обезбедува опрема, и тоа: кревети за спиење, орман за чување
на лична гардероба, по можност одделно за секое дете, ќебиња, постелнина, пешкири и
слично, во количина во зависност од бројот на корисниците.
Во работната просторија треба да се обезбеди орман за чување на службена
документација, телефон (фиксен или мобилен), компјутер и печатар.
В. КАДРИ
Член 19
Во центарот од член 14 од овој правилник, треба да има најмалку три стручни лица од
следните образовни профили: социјален работник, педагог, психолог или од друга
професија, со општа лиценца за вршење стручни работи во центар за привремен престој и
најмалку двајца воспитувачи (ССС).
Ако е потребно надворешно обезбедување на центарот, може да се обезбеди лице чувар
или тоа да се организира во соработка со најблиската полициска станица.
Член 20
Од страна на надлежниот центар за социјална работа до давателот на услугата за
привремен престој се доставува решение за сместување и наод и мислење на стручниот
тим.
Давателот на услуга обезбедува интервентно сместување на дете донесено од
полициски службеници или центар за социјална работа и без документацијата од став 1 на
овој член, а центарот за социјална работа ја обезбедува стручната документација најдоцна
три дена од денот на сместување на детето.
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2.Центар за жртви на семејно насилство, центар за жртви на родово-базирано
насилство и центар за жени жртви на сексуално насилство и силување
А. ПРОСТОР
Локација
Член 21
Центарот за жртви на семејно насилство, центарот за жртви на родово-базирано
насилство и центарот за жени жртви на сексуално насилство и силување, треба да е
сместен во населено место или во близина на населено место со развиени сообраќајни
врски и друга инфраструктура, со пристап до основните служби (социјални, здравствени,
полициски и образовни).
Објектот треба да биде приклучен на електрична, водоводна и канализациска мрежа и
да има приклучено телефонска линија со интернет.
Објектот треба да има два излеза, а влезот на објектот да биде осигуран со посебно
обезбедена влезна врата. Во центарот треба да се постават јасни знаци кои ги означуваат
итните излези во случај на пожар или друга вонредна состојба.
Пристапот до и во објектот треба да биде поплочен, асфалтиран и без архитектонски
бариери, прилагоден за непречено движење на лицата.
Член 22
Објектот треба да има заеднички простории (дневна просторија, трпезарија, просторија
за стручна работа со жртвите), просторија за комуникација (влезови, холови, коридориходници), санитарно-хигиенски простории, административни и економски-технички
простории (кујна).
Член 23
Во центарот од член 21 од овој правилник, во зависност од бројот на сместени лица, се
обезбедува соодветен број на простории за непречено одвивање на дејноста.
Во една просторија за спиење се сместуваат најмногу четири кревети, со минимум од 5
м2 по корисник, во која има природно осветлување.
Член 24
Во центарот од член 21 од овој правилник, треба да има кујна за подготовка на храна и
миење на садовите, како и одвоен простор за складирање на намирниците.
Во центарот треба да има и посебна просторија за послужување на оброците.
Во центарот треба да има просторија за дневен престој, за работни и советодавни
активности и за користење на слободното време.
Во центарот треба да има санитарни простории и простор за организирање на перење и
сушење на постелнината и личната гардероба на корисниците.
Во центарот, треба да има работна просторија за стручните лица, во која се чува
службената документација, димензионирана од најмалку 12 м2.
Трпезаријата може да претставува една единствена просторија или да биде посебен
простор во кујната или во просторијата за дневен престој.
Спалните соби треба да обезбедуваат најмалку по 5м² по корисник, односно по 3 м² за
деца на предучилишна возраст. Во спалните соби може да се сместат најмногу четири
кревети.
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Просторијата за дневен престој треба да обезбеди најмалку по 2 м² по корисник. Ако
во центарот нема посебна просторија за дневен престој, може да се користи просторијата
за трпезарија за оваа намена, во периодот кога не се користи за консумирање на оброци.
Во центарот може да има посебна просторија за работа на стручните работници, која
може да се користи и за изолација на болно лице.
Санитарните простории треба да имаат бања, санитарен јазол, бојлер и машина за
перење алишта од пет килограми. Подовите треба да се изработени од материјал кој е
лесен за одржување. Вратите во просторите треба да бидат без прагови.
Б. ОПРЕМА
Член 25
Во центарот од член 21 од овој правилник, треба да има опрема која одговара на
потребите за секојдневно живеење на корисниците.
Во просторијата за дневен престој, треба да има гарнитура за седење, клуб маса, ТВ
апарат и витрина.
Трпезаријата треба да се опреми со маса и столици, соодветно на бројот на
корисниците.
Во собите за спиење се обезбедува опрема, и тоа: кревети за спиење, орман за чување
на лична гардероба, по можност одделно за секое лице, ќебиња, постелнина, пешкири и
слично, во количина во зависност од бројот на корисниците.
Во работната просторија треба да се обезбеди орман за чување на службена
документација, телефон (фиксен или мобилен), компјутер и печатар.
В. КАДРИ
Член 26
Во центарот од член 21 од овој правилник, треба да има најмалку три стручни лица од
следните образовни профили: социјален работник, педагог, психолог или од друга
професија, со општа лиценца за вршење стручни работи во центар за привремен престој и
завршена обука за работа со жртви на семејно насилство, родово-базирано насилство и
сексуално насилство и силување.
Ако е потребно надворешно обезбедување на центарот, може да се обезбеди лице чувар
или тоа да се организира во соработка со најблиската полициска станица.
Член 27
Од страна на надлежниот центар за социјална работа до давателот на услугата за
привремен престој се доставува решение за сместување и наод и мислење на стручниот тим.
Давателот на услуга обезбедува интервентно сместување на жртва донесена од
полициски службеници, здружение или центар за социјална работа и без документацијата
од став 1 на овој член, а центарот за социјална работа ја обезбедува стручната
документација најдоцна три дена од денот на сместување на корисникот.
3. Центар за жртви на трговија со луѓе
А. ПРОСТОР
Локација
Член 28
Центарот за жртви на трговија со луѓе, треба да е сместен во населено место или во
близина на населено место со развиени сообраќајни врски и друга инфраструктура.
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Објектот треба да биде приклучен на електрична, водоводна, канализациска мрежа и
телефонска линија за вработените во центарот.
Објектот треба да има два излеза, а влезот на објектот да биде осигуран со посебно
обезбедена влезна врата. Во центарот треба да се постават јасни знаци кои ги означуваат
итните излези во случај на пожар или друга вонредна состојба.
Пристапот до и во објектот треба да биде поплочен, асфалтиран и без архитектонски
бариери, прилагоден за непречено движење на лицата.
Член 29
Објектот треба да има заеднички простории (дневна просторија, трпезарија, просторија
за стручна работа со жртвите), просторија за комуникација (влезови, холови, коридориходници), санитарно-хигиенски простории, административни и економски-технички
простории (кујна).
Член 30
Во центарот од член 28 од овој правилник, во зависност од бројот на сместени лица, се
обезбедува соодветен број на простории за непречено одвивање на дејноста.
Во една просторија за спиење се сместуваат најмногу четири кревети, со минимум од 5
м2 по корисник, во која има природно осветлување.
Член 31
Во центарот од член 28 од овој правилник, треба да има кујна за подготовка на храна и
миење на садовите, како и одвоен простор за складирање на намирниците. Во центарот
потребно е да има и посебна просторија за послужување на оброците.
Во центарот треба да има просторија за дневен престој, за реализирање на програми за
психосоцијална рехабилитација, работна терапија, социјална адаптација и оспособување
за самостоен живот и интегрирање во социјалната средина.
Во центарот треба да има санитарни простории и простор за организирање на перење и
сушење на постелнината и личната гардероба на корисниците.
Во центарот треба да има работна просторија за стручните лица, во која се чува
службената документација, димензионирана од најмалку 12 м2.
Трпезаријата може да претставува една единствена просторија или да биде посебен
простор во кујната или во просторијата за дневен престој.
Спалните соби треба да обезбедуваат најмалку по 5м² по корисник. Во спалните соби
може да се сместат најмногу три кревети. Спалната соба на децата треба да бидат одвоена
од спалната соба на возрасните.
Просторијата за дневен престој треба да обезбеди најмалку по 2 м² по корисник. Ако во
центарот нема посебна просторија за дневен престој, може да се користи просторијата за
трпезарија за оваа намена, во периодот кога не се користи за консумирање на оброци.
Во центарот може да има посебна просторија за работа на стручните работници, која
може да се користи и за изолација на болно лице.
Санитарните простории треба да имаат бања, санитарен јазол, бојлер и машина за
перење алишта од пет килограми. Подовите треба да се изработени од материјал кој е
лесен за одржување. Вратите во просторите треба да бидат без прагови.
Б. ОПРЕМА
Член 32
Во центарот од член 28 од овој правилник, треба да има опрема која одговара на
потребите за секојдневно живеење на корисниците.
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Во просторијата за дневен престој, треба да има гарнитура за седење, клуб маса, ТВ
апарат и витрина.
Трпезаријата треба да се опреми со маса и столици, соодветно на бројот на
корисниците.
Во собите за спиење се обезбедува опрема, и тоа: кревети за спиење, орман за чување
на лична гардероба, по можност одделно за секое лице, ќебиња, постелнина, пешкири и
слично, во количина во зависност од бројот на корисниците.
Во работната просторија треба да се обезбеди метален орман за чување на службена
документација, телефон (фиксен или мобилен), компјутер и печатар.
В. КАДРИ
Член 33
Во центарот од член 28 од овој правилник, треба да има најмалку четири стручни лица
од следните образовни профили: социјален работник, педагог или психолог, со општа
лиценца за вршење стручни работи во центар за привремен престој и со завршена обука
за работа со лица жртви на трговија со луѓе.
Ако е потребно надворешно обезбедување на центарот, може да се обезбеди лице чувар
или тоа да се организира во соработка со најблиската полициска станица.
Во центарот во текот на 24 часа, со корисниците треба да биде присутно најмалку едно
стручно лице.
4. Центар за бездомници
А.ПРОСТОР
Локација
Член 34
Центарот за бездомници треба да е сместен во населено место или во близина на
населено место со развиени сообраќајни врски и друга инфраструктура, со пристап до
основните служби (социјални, здравствени и образовни).
Објектот треба да биде приклучен на електрична, водоводна и канализациска мрежа и
да има приклучено телефонска линија со интернет.
Пристапот до и во објектот треба да биде без архитектонски бариери, прилагоден за
непречено движење на сите лица.
Член 35
Центарот од член 34 од овој правилник, треба да обезбеди и просторија за дневен
престој и дневни активности, просторија за трпезарија, кујна во која корисниците ќе
подигнуваат оброк, просторија за перење, сушење и пеглање на облеката и постелнината
на корисниците, санитарна просторија и најмалку три спални соби.
Член 36
Во центарот од член 34 од овој правилник, треба да има кујна за подготовка на храна и
миење на садовите, како и одвоен простор за складирање на намирниците. Во центарот
треба да има и посебна просторија за послужување на оброците.
Во центарот треба да има просторија за дневен престој, за работни и советодавни
активности и за користење на слободното време.
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Во центарот треба да има санитарни простории.
Во центарот, треба да има работна просторија за стручните лица, во која се чува
службената документација, димензионирана од најмалку 12 м2.
Б.ОПРЕМА
Член 37
Кујната, во зависност од бројот на корисниците, треба да има соодветна опрема, во
количина во зависност од бројот на корисниците односно опрема која одговара на
потребите за секојдневно живеење на корисниците. Опремата во кујната треба да биде
изработена од цврст и отпорен материјал, кој не е подложен на корозија.
Трпезаријата или посебниот простор за таа намена, треба да се опреми со маса и
столици, соодветно на бројот на корисниците.
Во просторијата за дневен престој во центарот, треба да има доволен број на маси и
столици.
Собите за спиење треба да се опремени со кревети за спиење на корисниците, ќебиња,
постелнина, пешкири и слично, во количина во зависност од бројот и возраста на
корисниците. За женските односно машките корисници или сместување на семејства,
неопходно е да се обезбедат одвоени простории за спиење.
Санитарните простории треба да имаат бања, санитарен јазол, одделно за машки и
женски лица, бојлер и машина за перење алишта од пет килограми. Подовите треба да се
изработени од материјал кој е лесен за одржување. Вратите во просторите треба да бидат
без прагови.
Центарот треба да има и опрема која одговара на потребите за секојдневно живеење на
корисниците.
В. КАДРИ
Член 38
Во центарот од член 34 од овој правилник, кој обезбедува услуги за 30 корисници,
треба да има социјален работник и психолог, а по потреба можат да се вклучат и други
стручни работници, со општа лиценца за вршење стручни работи.
Во центарот треба да има едно лице за административно-технички работи, две лица за
одржување на хигиената, двајца чувари и двајца готвачи.
Во центарот може да се ангажираат и волонтери за обезбедување на одредени услуги на
корисниците.
Член 39
Од страна на надлежниот центар за социјална работа до давателот на услугата за
привремен престој се доставува решение за сместување и наод и мислење на стручниот
тим.
Давателот на услуга обезбедува интервентно сместување на жртва донесена од
полициски службеници, здружение или центар за социјална работа и без документацијата
од став 1 на овој член, а центарот за социјална работа дополнително ја обезбедува
стручната документација најдоцна три дена од денот на сместување на корисникот.
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Член 40
Давателот на социјалната услуга кој не основа центар за привремен престој треба да ги
исполнува нормативите и стандардите од членовите 14, 15, 16, 17, 18 и 19, односно од
членовите 21, 22, 23, 24, 25 и 26, односно членовите 28, 29, 30, 31, 32 и 33 или членовите
34, 35, 36, 37 и 38 од овој правилник.
III. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 41
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат
Правилникот за нормативите и стандардите за основање и започнување со работа на
установи за социјална заштита Центар за лица-жртви на семејно насилство („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 33/07), Правилникот за нормативите и стандардите
за основање и започнување со работа на установи за социјална заштита Центар за лица
бездомници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/09) и Правилникот за
нормативите и стандардите за простор, опрема, стручни кадри и средства потребни за
основање и започнување со работа на установа за социјална заштита Центар за лицажртви на трговија со луѓе („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/10 и
80/18).
Член 42
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 10-3222/1
20 април 2021 година
Скопје

Министер,
Јагода Шахпаска, с.р.
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