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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на член 106, а во врска со член 87 од Законот за социјалната заштита 
(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр.104/19, 146/19, 275/19, 302/20, 
311/20, 163/21, 294/21, 99/22 и 236/22), министерот за труд и социјална политика, донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

НАЧИНОТ И ОБЕМОТ НА СОЦИЈАЛНИТЕ УСЛУГИ, НОРМАТИВИТЕ И 
СТАНДАРДИТЕ ЗА ДАВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ УСЛУГИ ЖИВЕЕЊЕ СО 

ПОДДРШКА

Член 1
Во Правилникот за начинот и обемот на социјалните услуги, нормативите и 

стандардите за давање на социјалните услуги живеење со поддршка  („Службен весник на 
Република Северна Македонија” бр.264/19), во член  15 по ставот 1  се додава нов става 2,  
кој гласи:

„ Нoрмативите и стандардите од став 1 алинеите 1 и 2 на овој член, треба да бидат 
приспособени на потребите на сместените лица со попреченост, преку неопходно и 
соодветно изменување и прилагодување, што не предизвикува несразмерно или 
непотребно материјално оптоварување за давателот на услугата, а со цел да се обезбеди  
непречено  движење на сместените лица.“

Член 2
 Во член 16 ставот 3 се брише.

Член 3
Во член 19 ставот 3 се менува и гласи:
„Во една станбена единица потребно е да се обезбеди опрема, и тоа: гарнитура за 

седење, маси и столици, машина за перење алишта, фрижидер, шпорет, тв приемник, 
легла, гардеробер, прибор за подготвување и послужување на храна и слично, која е 
приспособена на потребите на сместените лица.“

Член 4
 Во член 20 во ставот 1 алинеите  1, 2 и 3 се менуваат и гласат:
„  -  еден раководител на осум станбени единици;
   -  еден координатор за поддршка на  четири станбени единици - социјален работник, 

правник, педагог, психолог, дефектолог или логопед, со општа лиценца за вршење 
стручни работи кај други даватели на социјални услуги;

- за обезбедување на постојана поддршка во една станбена единица до пет лица со 
попреченост, треба да има најмалку четири негуватели или асистенти;“

Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во  „Службен 

весник на Република Северна Македонија“. 
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