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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на член 41 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на 
Република Северна Македонија” бр.104/19, 146/19, 275/19, 302/20, 311/20 и 163/21), 
министерот за труд и социјална политика донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ГАРАНТИРАНА МИНИМАЛНА 

ПОМОШ, УТВРДУВАЊЕ НА СОСТОЈБАТА НА ПРИХОДИТЕ, ИМОТОТ И 
ИМОТНИТЕ ПРАВА НА ДОМАЌИНСТВОТО, ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА 

НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО, ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1
Во Правилникот за начинот на остварување на правото на гарантирана минимална 

помош, утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на 
домаќинството, определувањето на носителот на правото, образецот на барањето и 
потребната документација („Службен весник на Република Северна Македонија″ 
бр.109/19, 192/20, 23/21 и 80/21), во член 7 став 1 точката 1  се менува и гласи:

„1. важечка лична карта на граѓанинот на Република Северна Македонија, лична карта 
за постојан престој на странец, лична карта за признат бегалец, лична карта за лице под 
супсидијарна заштита или исправа за неевидентирани лица во матична книга на родени, 
која се доставува само на увид за докажување на идентитетот и државјанството;“.

Во точката 2 по зборот ,,родените“ се додаваат зборовите ,,или извод од посебната 
матична книга на родени (за неевидентирани лица во матична книга на родени)“.

Во точката 4 по зборот ,,умрените“ се додаваат зборовите ,,или извод од посебната 
матична книга на умрени“.

Член 2
Во членот 8 по зборот „заштита(*)“ се додаваат зборовите „или има идентификациона 

исправа согласно Законот за неевидентирани лица во матична книга на родени“.

Член 3
Прилогот бр. 1 се заменува со нов Прилог бр.1, кој е даден во прилог и е составен дел 

на овој правилник.

Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија”.
   

Бр. 10-6138/3 Министер за труд
21 октомври 2021 година и социјална политика,

Скопје Јагода Шахпаска, с.р.
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