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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на член 308 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 104/19 и 146/19), министерот за труд и социјална 
политика донесе

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ ВО 
ЗАВИСНОСТ ОД СТАНДАРДИТЕ И НОРМАТИВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ НА 

СОЦИЈАЛНАТА УСЛУГА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со оваа  методологија се пропишува формирањето на цените на услугите во зависност 

од стандардите и нормативите за давање на социјалната услуга.
Оваа методологија може да се користи  за формирање на цените и за иновативни и 

интервентни социјални услуги.

Член 2
Одделни изрази употребени во  оваа методологија го имаат следново значење:
1. „Цена на услуга“ се трошоците за давање на социјалната услуга, кои се земаат како 

елементи за формирање на цената.
2. „Трошоци на услугата“ се сите трошоци поврзани со давање на услугата и се 

елементи  за формирањето на цената на услугата;
3. „Ефективни часови“ се часови на работа директно поврзани со давање на услугата на 

корисникот;
4.  „Човечки ресурси“  се стручни и други лица кои се вклучени во процесот на давање 

на социјални услуги и кои се категоризираат во: административно - оперативни,  стручни   
помошно-технички работници и  мобилна специјализирана служба.

II. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИ

Член 3
Како елементи за формирање на цената на услугата се земаат трошоците за давање на 

социјалната услуга за:
1. Надомест за човечки ресурси
2. Стоки и услуги и
3. Надоместок за користење на простор. 
Цената на услугата претставува збир од елементите  од став 1 на овој член.

Член 4
Надоместокот за човечки ресурси како елемент за формирање на цената на услугата, 

вклучува бруто плата пресметана според бројот и категоријата на потребни човечки 
ресурси за исполнување на стандардот за давање на социјалната услуга согласно Законот 
за социјална заштита, за ефективни часови на работа.

Човечките ресурси можат да бидат постојано или привремено работно ангажирани кај 
давателот на услугата, согласно  прописите од областа на работните односи.
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Член 5
Стоки и услуги, како елемент за формирање на цената на услугата, вклучуваат 

материјали, опрема и услуги потребни за давање на социјалната услуга, пресметани 
согласно нормативите и стандардите за  конкретната социјална услуга.

Член 6
Надоместок за користење на простор, како елемент за формирање на цената на 

социјалната услуга, е цената за закупнина на просторот, зголемена  за данокот на личен 
доход од закуп.

Во цената на закупнината влегуваат трошоците за амортизација за просторот и 
поправки и тековно одржување на просторот.

Амортизација, односно отписот на вредноста на нематеријалните и материјалните 
средства (долгорочните средства), се однесува на потребниот простор и опрема за 
исполнување на стандардот за давање на социјалната услуга  согласно Законот за 
социјална заштита и нормативите и стандардите за  конкретната социјална услуга и се 
пресметува според прописите од областа на амортизација на објекти и опрема. 

III. МЕТОД ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИ

Член 7
Методот на пресметка на цената на услугата се заснова на просечни месечни трошоци 

за услугата по корисник. 
Единица на услугата може да биде час, ден или месец и се утврдува за секоја посебна 

услуга опфатена со оваа методологија.
Социјалните услуги се плаќаат за вкупниот број на месеци во текот на една година, за 

кои корисникот ќе ја користи социјалната услуга од давателот на услуга.

IV. ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИ ПО СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ

Член 8
При формирање на цената на услугата, надоместокот за човечки ресурси од член 3 став 

1 точка 1 од оваа методологија опфаќа: 
1. Надомест за административно - оперативни човечки ресурси  според:
- број на координатори на број на корисници на социјална услуга со број на ефективни 

часови по корисник/месечно зависно од услугата и од стандардите и 
- цена на час  за административно-оперативни човечки ресурси која се пресметува од 

последен објавен годишен просек на издатоци на работодавец по вработен за 
административни и помошни - услужни дејности за бруто плата по вработен годишно, 
според податоци од Државниот завод за статистика;

2. Надомест за стручни човечки ресурси според:
- број на работни часови месечно по корисник и максимален број на корисници месечно 

зависно од услугата и од стандардите и 
- цена на час стручни човечки ресурси која се пресметува од последен објавен годишен 

просек на издатоци на работодавец по вработен за стручни, научни и технички дејности за 
бруто плата по вработен годишно, според податоци од Државниот завод за статистика;

3. Надомест за помошно-технички човечки ресурси според:
- број на работни часови месечно по корисник и максимален број на корисници месечно 

зависно од услугата и од стандардите и



Службен весник на РСМ, бр. 264 од 20.12.2019 година 

3 од 3

- цена на час за помошно-технички човечки ресурси која се пресметува како 
аритметички просек од последен објавен годишен просек на издатоци на работодавец по 
вработен за објекти за сместување и сервисни дејности со храна за бруто плата по 
вработен годишно и од последен објавен годишен просек на издатоци на работодавец по 
вработен за административни и помошни услужни дејности за бруто плата по вработен 
годишно, според податоци од Државниот завод за статистика;

4. Надомест за мобилна специјализирана служба според:
- број на работни часови месечно по корисник и максимален број на корисници месечно 

зависно од услугата и од стандардите и
- цена на час за мобилна специјализирана служба која се пресметува од последен 

објавен годишен просек на издатоци на работодавец по вработен за стручни, научни и 
технички дејности за бруто плата по вработен годишно, според податоци од Државниот 
завод за статистика. 

За помал или поголем број на часови на ангажираност на човечки ресурси, месечната 
цена по корисник се пресметува со множење на ефективните часови на ангажираност на 
човечки ресурси со утврдената цена за еден ефективен час на услугата. 

Член 9
При формирање на цената на услугата, надоместокот за стоки и услуги од член 3 став 1 

точка 2 од оваа методологија опфаќа: 
1. патни трошоци за посети по корисник месечно за максимален број на километри 

растојание во два правци и 
2. храна, хигиена, облека, здравје и осигурување, парични средства, образовни и 

работни активности и услуги за рекреација и забава согласно податоците од Државен 
завод за статистика за намената на потрошувачката како петтата децилна група според 
висината на употребените средства поделено со потрошувачките единици, при што од 
употребените средства се земаат следните ставки: храна и безалкохолни пијалоци, облека 
и обувки, здравје, комуникации, рекреација и култура, образование, штедење, сообраќај и 
процент од ставката станарина, вода, електрична енергија, гас и други горива во зависност 
од услугата.

Член 10
При формирање на цената на услугата, надоместокот за користење на простор од член 3 

став 1 точка 3 од оваа методологија опфаќа амортизација на простор и опрема според 
прописите од областа на амортизација на простор и опрема, при што за вредност на 
простор се зема просечна цена на градба за м2 според податоци од Државниот завод за 
статистика и тоа одделно за град Скопје и  одделно за останатите населени места. 

 
V.  ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 11
Оваа методологија влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 

,,Службен весник на Република Северна Македонија“. 

Бр. 10-9661/1 Министер за труд
20 декември 2019 година и социјална политика,

Скопје Мила Царовска, с.р.
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