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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основ на член 34 став 6 и член 35 став 6 од Законот за меѓународна и привремена 
заштита (*) („Службен весник на Република Македонија“ бр.64/18), министерот за труд и 
социјална политика донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ЗГРИЖУВАЊЕ И СМЕСТУВАЊЕ НА 
МАЛОЛЕТНИТЕ ЛИЦА БЕЗ ПРИДРУЖБА И РАНЛИВИТЕ КАТЕГОРИИ НА 

ЛИЦА СО ПРИЗНАЕНО ПРАВО НА АЗИЛ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА

Општи одредби

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на згрижување и сместување на малолетни 

лица без придружба и ранливите категории на лица со признаено право на азил во 
Република Северна Македонија (во понатамошен текст: корисници).

Член 2
За згрижување и сместување на лицата од член 1 на овој правилник, барање се 

поднесува лично или од страна на старателот ,во месно надлежен центар за социјална 
работа (во понатамошниот текст: центарот) или по службена должност од овластено лице. 

Згрижување и сместување на корисници може да обезбеди јавна установа или овластен 
давател на социјална услуга, согласно прописите од областа на социјалната заштита (во 
понатамошен текст: давателот на услуга), кoja ги исполнува условите за начинот на 
згрижување и сместување пропишани со овој правилник.

Згрижувањето и сместувањето на корисници го врши Центарот согласно Законот за 
социјалната заштита, а имајќи ги во предвид достапните социјални услуги кај давателот на 
услуги.

Згрижувањето и сместувањето на корисници, се врши од страна на Центарот согласно 
формална и документирана процедура за определување на најдобар интерес на 
корисникот во перод од 48 часа од добивање на статус на лице со признаено право на 
азил, односно назначувањето на старателот.

Член 3
Во постапувањето со малолетно лице без придружба, одлуките за сите дејствија 

поврзани со детето ги носи назначениот старател по службена должност, земајќи го 
предвид мислењето и најдобриот интерес на детето.

Како дел од проценката за најдобар интерес на детето се разгледува можноста за негово 
соединување со семејството, а дејствијата ги отпочнува старателот веднаш по завршување 
на проценката за определување на најдобар интерес на детето која се врши согласно 
индивидуалните потреби на малолетното лице без придружба, неговата возраст и неговите 
јазично-културолошки  потреби. 

Член 4
При згрижување и сместување на корисниците кај давателот на услуга, во прилог на 

барањето од членот 2 на овој правилник, Центарот- приложува и:
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- решение од Центарот за сместување кај давателот на услуга;  
- решение од Центарот за ставање под старателство и назначување на старател доколку 

имало назначен старател и
- наод и мислење на стручен работник за корисникот кој се сместува.

Член 5
При згрижување  и сместување на корисниици,  од страна на Центарот во период од 30 

дена по донесеното решение за сместување кај давателот на услуга, се изготвува годишен 
план за индивидуална работа со лицето согласно закон, во кој треба да бидат опфатени 
следните компоненти: 

- психолошка поддршка (индивидуална, групна, специјализирана),
- пристап до социјални услуги,
- пристап до медицинска грижа,
- вклучување во заедницата (културолошки и општествени активности),
- вклучување во образовен процес (ушилишта и градинки),
- вклучување во програми за стекнување на вештини за вработување, и
- вклучување во програми за изучување на македонскиот јазик или програми за 

изучување на знаковен јазик или Брајево писмо зависно од видот на попреченоста.

Член 6
При згрижување  и сместување на корисници, од страна на давателот на услуга на 

корисниците им обезбедува пристап до преведувач на мајчин јазик или јазик кои го 
разбираат, толкувач за знаковен јазик доколку има таква потреба, пристап до бесплатна 
правна помош и пристап до телефонска линија во рамките на објектот за сместување.

Член 7
Кога лицето од став 1 на овој правилник ќе почине, од страна на давателот на услугата 

по писмен пат се известува Центарот кој ќе постапи согласно прописите од областа на 
гробишта и погребални услуги.

Член 8
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.
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