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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД
И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1683.
Врз основа на член 100-а став 6 и 104-ѕ став 5 од Законот за семејството („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 80/92, 9/96, 38/04, 33/06, 84/08, 67/10,
156/10, 39/12 и 44/12), министерот за труд и социјална
политика донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ НА
ИЗБОР НА ПОСВОИТЕЛ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат поблиските критериуми и начинот на избор на посвоител по електронски пат.
1. Критериуми за избор на посвоител
по електронски пат
Член 2
Изборот на посвоител се врши по електронски пат,
согласно со следниве критериуми:
- здравствена состојба;
- психосоцијален статус;
- материјални услови;
- станбени услови;
- време на чекање;
- степен на образование;
- брачен статус и
- државјанство.
За секој од овие критериуми е определен број на
поени утврдени со овој правилник.
Спецификацијата на критериумите за избор на посвоител од став 1 на овој член и висината на поените
по пооделни критериуми е утврдена во Глава 3 од овој
правилник и е основа за работа на Програмата за избор
на посвоител по електронски пат (во понатамошниот
текст: Програмата).
Согласно со спецификацијата од Глава 3 од овој
правилник, максималниот број на поени кои можат да
се добијат со исполнување на сите критериуми изнесува 100 поени.
Член 3
При утврдување на здравствената состојба се зема
во предвид здравствената состојба на можниот посвоител.
Бројот на поените кои се добиваат по оваа основа е
во зависност од здравствената состојба на можниот посвоител и одредени заболувања кои можат да имаат
влијание врз степенот на грижата за детето.
Член 4
При утврдување на психосоцијалниот статус на
можните посвоители се зема предвид :
А) возраста;
Б) подготвеноста за родителство;
В) личните ставови во однос на детето кое сакаат да
го посвојат;
Г) квалитетот на функционалност на брачната заедница; и
Д) квалитетот на живеење - начин на организирање
на слободното време.
Проценката на психосоцијалниот статус ја врши
стручен тим на центарот за социјална работа, преку
примена на скали на проценка, методи и техники на
стручна, советодавна интердисциплинарна работа и
подготовка на посвоителите за посвојување, согласно
Програмата изготвена од ЈУ Завод за социјални дејности.
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Бројот на поените кои се добиваат по оваа основа е
во зависност од утврдениот психосоцијален статус на
можниот посвоител, согласно со ставовите 1 и 2 на овој
член.
Член 5
При утврдување на материјалните услови на можниот посвоител се земаат во предвид приходите по сите основи.
Бројот на поените кои се добиваат по оваа основа е
во зависност од висината на нето просечната плата во
Република Македонија за претходната година, зависно
од тоа дали подносителот на барањето е самец, во
брачна /вонбрачна заедница, вклучувајќи ги и децата.
Член 6
При утврдување на станбените услови се зема во
предвид решеното станбено прашање.
Бројот на поените кои се добиваат по оваа основа е
во зависност од тоа како е решено станбеното прашање
во однос на: сопственоста, површината на станот/куќата, станбениот простор по член на семејство и бројот
на членовите кои живеат во станот или куќата, вклучувајќи го и детето кое треба да биде посвоено.
Член 7
При утврдување на времето на чекање се зема во
предвид времето од кога можниот посвоител е запишан
во регистарот на можни посвоители.
Бројот на поените се определува зависно од должината на времето од уписот во регистарот на можни посвоители до денот кога се прави изборот на посвоител
за определено дете.
Член 8
При опредeлување на образовниот статус се зема во
предвид степенот на образование.
Бројот на поените кои се добиваат по оваа основа е
во зависност од степенот на образование, при што поголем број на поени има лице кое има повисок степен
на образование.
Член 9
При утврдување на брачниот статус на можниот посвоител се зема во предвид дали лицето е во брак или
не и дали живее во брачна или вонбрачна заедница.
Член 10
При утврдување на државјанството се зема во предвид дали можниот посвоител е државјанин на Република Македонија и дали има живеалиште на територијата
на Република Македонија.
По оваа основа не се добиваат поени, но е основа за
постапување согласно со член 17 од овој правилник,
односно е приоритет при одлучувањето.
2. Начин на избор на посвоител по електронски пат
Член 11
Центарот за социјална работа по добивањето на решението за упис на можниот посвоител/посвоеник во
соодветниот регистар, во рок од 3 дена, врши внесување на податоците во системот во кој е содржана Програмата.
Член 12
Овластеното службено лице во центарот за социјална работа врши внесување на податоците во Програмата за секој посвоител/посвоеник поединечно.
Во случаите кога како подносители на барањето се
јавуваат брачни другари, внесувањето на податоците
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се врши за секој од брачните другари посебно, освен
податоците кои се заеднички и се однесуваат за двата
брачни другари.
Наодот и мислењето на стручниот тим на центарот
за социјална работа за можниот посвоител, во целост
текстуално се запишува во Програмата.
За странските посвоители во Програмата се внесува
мислењето за подобноста за посвојување дадено од
матичната земја.
Член 13
Администраторот во Министерството за труд и социјална политика, во Програмата врши:
- администрирање на Програмата;
- внесување или архивирање на корисниците на услугите (центри за социјална работа);
- дефинирање на параметриски вредности за државјанство, националност и други податоци во шифрарниците од Програмата;
- внесување или промена на вредностите на критериумите; и
- ажурирање на промената на критериумите за избор на посвоител, кои ќе произлезат од измените на Законот за семејството.
Внесувањето на податоците од став 1 на овој член,
се врши најдоцна три дена по добивање на податокот.
Член 14
По извршеното внесување на податоците за дете
кое е запишано во регистарот на можни посвоеници,
Комисијата за засновање на посвојување на првата наредна седница врши избор на најсоодветен посвоител
по електронски пат од првите три можни посвоители
од листата на Програмата, врз основа на документите,
податоците во Програмата и наодот и мислењето на
стручниот тим од центарот за социјална работа.
Член 15
По исклучок, кога се посвојува брат или сестра на
дете кое е веќе посвоено, кога како посвоител се јавува
брачниот другар на родителот на детето или кога како
посвоители се јавуваат сродници кои согласно со Законот за семејството можат да се јават како посвоители,
посвојувањето само се евидентира-архивира.
Член 16
При изборот на најсоодветен посвоител приоритет
имаат лицата кои се во брак, кои се државјани на Република Македонија и кои се со постојано место на
живеење на територијата на Република Македонија.
При избор на најсоодветен посвоител за конкретно
дете, системот нема да ги земе во предвид посвоителите кои:
- ја немаат потребната старосна разлика,
- прифаќаат дете од одредена националност,
- прифаќаат дете од одреден пол,
- прифаќаат исклучиво дете со поволни развојни
потенцијали,
- прифаќаат дете на определена возраст,
- прифаќаат исклучиво бебе (дете на возраст до една година).
Член 17
Ако детето не може да се посвои на територија на
Република Македонија, Комисијата за засновање на посвојување ја започнува постапката за избор на посвоител по електронски пат во зависност од местото на живеење и државјанството на можниот посвоител.
Во случаите од став 1 на овој член, приоритетот се
утврдува по следниов редослед:
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- едниот од брачните другари да е државјанин на
Република Македонија, а да се со постојано место на
живеење на територијата на Република Македонија;
- двајцата да се државјани на Република Македонија, а живеат во странство;
- едниот од брачните другари да е државјанин на
Република Македонија и да живеат во странство;
- двајцата да се странски државјани и да живеат на
територијата на Република Македонија;
- двајцата да се странски државјани и да живеат во
странство;
- да е државјанин на Република Македонија, не е во
брак и живее во странство;
- не е државјанин на Република Македонија, не е во
брак и живее во странство.
Член 18
Поблиските критериуми за избор на посвоител по
електронски пат утврдени во овој правилник се земаат
кумулативно.
3. Спецификација на критериуми за избор на посвоител и висина на поени по пооделни критериуми
3.1. Здравствена состојба
Член 19
Максималниот број на поени за здравствената состојба на можниот посвоител е 3 поени. Притоа, вкупниот број на поени е збир на поените за здравствената
состојба на мажот и здравствената состојба на жената,
и тоа:
а) Податоци за мажот:
1,5
- психофизички способен за посвојување на дете
1,5
- има одредено заболување
0,5
б) Податоци за жената:
1,5
- психофизички способен за посвојување на дете 1,5
- има одредено заболување
0,5
3.2 Психосоцијален статус
Член 20
Максималниот број на поени од психосоцијалниот
статус е 35 поени.
А) Возраст на можниот посвоител
Возраста на можниот посвоител се утврдува врз основа на датумот на раѓање.
Максималниот број на поени кои може да се добијат по оваа основа изнесува 13 поени, и тоа:
а) Возраст на мажот:
- до 35 год.
- од 35 год. до 45 год.
- над 45
б) Возраст на жената:
- до 35 год.
- од 35 год. до 45 год.
- над 45

6,5
5
0
6,5
5
0

Б ) Подготвеност за родителство
Максималниот број на поени кои може да се добијат по оваа основа изнесува 5 поени, и тоа:
a) За мажот:
2,5
- подготвен за доаѓање на детето во семејството 1
- запознаен со детски потреби и развој
1
- постојаност на одлуката за посвојување
0,5
б) За жената:
2,5
- подготвена за доаѓање на детето во семејството 1
- запознаена со детски потреби и развој
1
- постојаност на одлуката за посвојување
0,5
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В) Лични ставови во однос на детето кое сакаат да
го посвојат:
Максималниот број на поени кои може да се добијат по оваа основа изнесува 5 поени, и тоа:
а) За мажот:
2,5
- прифаќа дете од било која националност
0,5
- прифаќа дете само од одредена националност
0
- прифаќа да посвои дете со поволни развојни потенцијали
0
- лесно отстапување во психомоторниот развој 0,25
- средно отстапување во психомотониот развој 0,25
- тешка психомоторна попреченост
0,5
- прифаќа да посвои дете на одредена возраст
0
- прифаќа да посвои дете на било која возраст 0,5
- прифаќа да посвои дете со одреден пол
0
- прифаќа да посвои дете без оглед на полот
0,5
- прифаќа да посвои две и повеќе деца
0,5
б) За жената:
2,5
- прифаќа дете од било која националност
0,5
- прифаќа дете само од одредена националност
0
- прифаќа да посвои дете со поволни развојни потенцијали
0
- лесно отстапување во психомоторниот развој 0,25
- средно отстапување во психомотониот развој 0,25
- тешка психомоторна попреченост
0,5
- прифаќа да посвои дете на одредена возраст
0
- прифаќа да посвои дете на било која возраст 0,5
- прифаќа да посвои дете со одреден пол
0
- прифаќа да посвои дете без оглед на полот
0,5
- прифаќа да посвои две и повеќе деца
0,5
Г) Квалитет на функционалност на брачната заедница
Максималниот број на поени кои може да се добијат по оваа основа изнесува 6 поени, и тоа:
- спремност на двајцата партнери за прифаќање на
неможноста да бидат родители по биолошки пат
2
- задоволство на двајцата партнери од функционирањето на брачната заедница
1
- заедничко планирање на иднината
1
- меѓусебна поддршка во надминување на проблеми
и потешкотии
2
Д) Квалитет на живеење - начин на организирање
на слободното време:
Максималниот број на поени кои може да се добијат по оваа основа изнесува 6 поени, и тоа:
а) За мажот:
3
- практикува спортско рекреативни активности 0,5
- културен живот
0,5
- ангажираност во заедницата
1
- хоби
0,5
- активности за стекнување нови вештини
и знаења
0,5
б) За жената:
- практикува спортско рекреативни активности
- културен живот
- ангажираност во заедницата
- хоби
- активности за стекнување нови вештини
и знаења

3
0,5
0,5
1
0,5
0,5

3.3 Материјални услови
Член 21
Максималниот број на поени од материјалните услови е 18.
Можниот посвоител остварува средства за егзистенција по основа на:
- работен однос/пензија
- обработка на земјоделско земјиште
- вршење занатски работи

- вршење надничарски работи
- врши друг вид на работи
- остварува приходи по други основи
Ако остварените средства за егзистенција на можниот посвоител се во висина од:
- минимум средства за егзистенција
0
- средства за пристоен живот
12,75
- максимум средства за егзистнција
17
Поседува/ат:движен и недвижен имот
1
- моторно возило
0,30
- деловен простор
0,30
- обработливо земјиште
0,15
- необработливо земјиште
0,10
- друг стан или куќа
0,15
3.4 Станбени услови
Член 22
Максималниот број на поени од станбените услови
е 18 поени, и тоа:
А) Поседува-ат стан или куќа:
7
Распределбата на поените по овој основ ќе биде во
зависност од сопственоста на станот или куќата, и тоа:
- во своја сопственост
7
- во сопственост на родителите
4
- живеат во стан под наем
0
Б) Површина на станот или куќата:
11
Распределбата на поените по овој основ ќе биде во зависност од површината на станбениот простор по член на
семејство, кое живее во тој станбен простор вклучувајќи
го и детето кое треба да биде посвоено и тоа:
- до 15 м2
- од 15,1 до 17,5 м2
- од 17,6 до 20 м2
- од 20,1 до 22,5 м2
- од 22,6 до 25 м2
- од 25,1 до 27,5 м2
- од 27,6 до 30 м2
- од 30,1 до 32,5 м2
- од 32,6 до 35 м2
- од 35,1 до 37,5 м2
- од 37,6 до 40 м2
- над 40,1 м2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3.5 Време на чекање
Член 23
Максималниот број на поени од времето на чекање
е 10 поени, и тоа:
- повеќе од 5 години
10
- од 4 год. до 5 години
9
- од 3, год. до 4 години
8
- од 2 год. до 3 години
6
- од 1 год. до 2 години
4
- до 1 година
2
3.6 Степен на образование
Член 24
Максималниот број на поени од степенот на образование на можниот посвоител е 3 поени. Притоа вкупниот број на поени е збир на поените за мажот и за жената, и тоа:
Податоци за мажот:
1,5
- има завршена магистратура или докторат
1,5
- висока стручна спрема
1,25
- виша стручна спрема
1
- средна стручна спрема
0,8
- основно образование
0,5
- без образование
0
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Податоци за жената:
- има завршена магистратура или докторат
- висока стручна спрема
- виша стручна спрема
- средна стручна спрема
- основно образование
- без образование

1,5
1,5
1,25
1
0,8
0,5
0

3.7 Брачен статус
Член 25
Максималниот број на поени од брачниот статус е
13 поени, и тоа:
- живее во брачна заедница над 3 години
13
10
- живее во брачна заедница до 3 години
- живее во вонбрачна заедница
4
- сам-а
1
Член 26
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за поблиските критериуми и начинот на избор на посвоител по електронски
пат (,,Службен весник на Република Македонија“
бр.12/11).
Член 27
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 10-2861/3
8 мај 2012 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Спиро Ристовски, с.р.
__________

1684.
Согласно член 22 став 2 од Законот за безбедност и
здравје при работа („Службен весник на Република
Македонија” бр. 92/07 и 136/11), министерот за здравство во согласност со министерот за труд и социјална
политика, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИДОТ, НАЧИНОТ И ОБЕМОТ НА
ЗДРАВСТВЕНИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ВРАБОТЕНИТЕ
Член 1
Во Правилникот за видот, начинот и обемот на
здравствените прегледи на вработените („Службен весник на Република Македонија“ бр.171/10) во насловот
по зборот „начинот“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборот „обемот„ се додаваат зборовите „ и
ценовникот„.
Член 2
Во членот 1 по зборот „начинот“ сврзникот „и“ се
заменува со запирка, а по зборот „обемот„ се додаваат
зборовите „ и ценовникот„.
Член 3
По член 14 се додава нов член 14-а кој гласи:
„Член 14-а
Ценовникот на здравствените прегледи на вработените е утврден во Прилог број 3 кој е составен дел на
овој правилник.“

Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија,,.
Бр. 02-2704/1
12 април 2012 година
Скопје
Министер за труд
и социјална политика,
Спиро Ристовски, с.р.

Бр. 08-2394/7
10 мај 2012 година
Скопје
Министер за здравство,
Никола Тодоров, с.р.
ПРИЛОГ БРОЈ 3

Ценовник на здравствени прегледи на вработени
Ценовникот на здравствени прегледи на вработените е утврден како цени на пакети здравствени прегледи
на вработените, во зависност од експонираноста на работното место и карактеристиките на дефинираните
професионални штетности и опасности
согласно
Прилог број 2 од правилникот.
I. основен пакет - стандарден минимум
Цена на преглед : 800,00 денари
Со овој пакет се опфатени прегледите за административни работници, работници во трговија и угостителство со елементи на преглед од стандарден минимум на здравствени услуги .
II. дополнителен пакет
Цена на преглед : 1.000,00денари.
Со овој пакет, покрај - стандардниот минимум се
вклучуваат и дополнителни елементи на прегледот
според карактеристиките на дефинираните професионални штетности и опасности за работници експонирани на некои физички штетности како бучава, работа
со видео терминали, нејонизирачко зрачење и слично.
III. проширен пакет
Цена на преглед : 1.200,00денари
Со овој пакет, покрај - стандардниот минимум се
вклучуваат и дополнителните елементи на прегледот ( посложени и поскапи услуги ), според карактеристиките на дефинираните професионални штетности и
опасности на работното место за работници експонирани на локални вибрации, работа на височини, бучава,
неповолни микроклиматски услови, јонизирачко зрачење и слично.
IV. специфичен пакет
Цена на преглед : 1.500,00 денари е минимална
вредност која во зависност од експонираноста на работното место и бројот на анализите ќе се зголемува.
Овој пакет, покрај - стандардниот минимум, вклучува и специфични (посложени и поскапи) дополни-

