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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

4188. 
Врз основа на член 153 од Законот за социјалната 

заштита  („Службен весник на Република Северна Ма-
кедoнија“ бр. 104/19 и 146/19), министерот за труд и 
социјална политика донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИ УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
СРЕДСТВА, ОБРАЗЕЦОТ ЗА БОДОВНА СКАЛА, 
НАЧИНОТ НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА 
ЗДРУЖЕНИЈА И ДРУГИ ПРИВАТНИ ДАВАТЕЛИ 
НА СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДАВАЊЕ СОЦИЈАЛНИ  

УСЛУГИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус-

лови за доделување на средства, образецот за бодовна 
скала, начинот на доделување на средства на здруже-
нија и други приватни даватели на социјални услуги за 
давање социјални услуги.  

 
Член 2 

Комисијата за обезбедување средства за социјални ус-
луги од општините и другите даватели (во натамошниот 
текст: Комисијата) ги врши работите поврзани со  доделу-
вање средства за давање социјални услуги на здруженија и 
други приватни даватели на социјални услуги.  

Од страна на Комисијата  се определуваат социјал-
ните услуги кои се даваат од здруженија и други при-
ватни даватели на социјални услуги, за кои се обезбе-
дуваат средства, согласно годишната програма за ос-
тварување на социјалната заштита. 

 
Член 3 

Во  јавниот конкурс за обезбедување на социјални 
услуги од здруженија и приватни даватели на социјал-
ни услуги се наведува видот на социјалната услуга за 
која се доделуваат средства, износот на средства кои се 
доделуваат за давање на социјални услуги на здруже-
нија и други приватни даватели на социјални услуги, 
цената по корисник за услугата, утврдена согласно Ме-
тодологијата за формирање на цените на услугите во 
зависност од стандардите и нормативите за давање на 
социјалната услуга,, бројот на корисниците, рокот за 
доставување на пријавите, потребните документи кои 
се поднесуваат, роковите за спроведување на поста-
пката по јавниот повик и временскиот период во кој ќе 
се даваат социјалните услуги. 

 
Член 4 

Кон пријавата на здружението односно друг прива-
тен давател на социјална услуга коj има  дозвола за 
вршење работи од социјална заштита, покрај докумен-
тите наведени во јавниот конкурс од член 3 од овој 
правилник, се приложуваат и податоци за:  

1) полн назив и адреса на субјектите со јасно дефи-
нирани активности во текот на реализацијата на прог-
рамата за давање на социјалната услуга за која бара до-
делување на средства,  

2) годишен извештај за работа на здружението за 
претходната година,  

3)  завршна сметка на здружението за претходната 
година, 

4) уверение за платени даноци издадено од даноч-
ните органи, 

5) детален опис на активностите со конкретен рабо-
тен план за имплементација и период на реализација на 
програмата за давање на социјалната услуга, со кои ќе 
се обезбеди реализација на предвидените цели, актив-
ности и услуги дефинирани во јавниот конкурс со 
предвидени средства, 

6) број на лицата кои ќе бидат ангажирани за давање на 
социјалната услуга и нивната квалификациона структура,   

7) контакт податоци за одговорното лице/координатор 
за реализација на програмата за давање на социјалната ус-
луга ( име, презиме, е-маил адреса и телефонски број),  

8) информации за работното искуство во областа на 
социјалната заштита, согласно барањата и потребите од 
јавниот конкурс, остварено партнерство, меѓусекторска 
соработка и обезбедено кофинансирање ( доколку има) и 

9) изјава заверена на нотар дека нема добиено сред-
ства од друг државен орган или единица на локалната 
самоуправа за истата услуга. 

 
Член 5 

Здружението односно друг приватен давател на со-
цијална услуга може да поднесе само една пријава за 
добивање средства за иста услуга по јавниот конкурс. 

Комисијата нема да ги разгледува пријавите со 
непотполна документација или поднесени  по истекот 
на предвидениот рок.  

 
Член 6 

Од страна на Комисијата  се  разгледуваат пријавите по 
јавниот конкурс и поднесената документација и се врши 
увид во просторот за давање на  социјалната услуга. 

По извршениот увид од страна на  Комисијата  се 
врши  бодирање согласно бодовната скала за  доделу-
вање средства  за давање на социјални услуги, и тоа за:  

- потребната организациска структура и човечки ресурси 
за спроведување на услугата на здружението или приватниот 
давател на услугата - вработени лица, ангажирани лица во 
директна испорака на услугата, волонтери,  (до 20 бода);  

-  соодносот на потребниот број на даватели на услугата 
и корисниците за кои се доделуваат средства (до 20 бода);  

-  претходно искуство во давање на социјалната услуга 
во  соработка со центар за социјална работа  и/или Минис-
терство за труд и социјална политика  (до 15 бода); 

- воспоставен механизам за контрола на квалитетот на 
услугата и систем на поплака од клиентите  (до 15 бода); 

- соодветно определена целна група за давање на 
социјалната заштита  (до 15 бода) и 

- јасна и остварлива програма за давање на социјал-
ната услуга (до 15 бода). 

Вкупните бодови во бодовната скала се запишуваат 
како просек од поединечното бодување на членовите 
на Комисијата. 

Бодирањето од став 1 на овој член се врши на Обра-
зец  „Бодовна скала за доделување средства за давање 
на социјални услуги“, кој е даден во прилог и е соста-
вен дел на овој правилник.  

 
Член 7 

На здруженијата и другите приватни даватели на 
социјални услуги кои освоиле најмалку 80 бодови им 
се доделуваат средства, согласно капацитетот утврден 
со дозволата за работа на давателот на услугата. 

 
Член 8 

Од страна на Комисијата  врз основа на бодовната 
скала се изготвува мислење за износот на средства кои 
се доделуваат за давање социјалната услуга, согласно 
бројот на корисници за социјалната услуга и цената на 
услугата утврдена согласно Методологијата за форми-
рање на цените на услугите во зависност од стандарди-
те и нормативите за давање на социјалната услуга.  

Мислењето од став 1 на овој член се потпишува од си-
те членови кои учествувале во работата на Комисијата.  

 
Член 9 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник прес-
танува да важи Правилникот  за начинот и постапката за до-
делување на средства на здруженија на граѓани за вршење на 
одредени работи од областа на социјалната заштита („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 24/05 и 38/07). 

 
Член 10 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“.  

 
Бр. 10-9798/1 Министер за труд 

24 декември 2019 година и социјална политика, 
Скопје Мила Царовска, с.р. 
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4189. 
Врз основа на член 126 став 2 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр. 104/19 и 146/19), министерот за 
труд и социјална политика донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА 
ЗГРИЖУВАЧКО СЕМЕЈСТВО, ВИДОТ И БРОЈОТ 
НА КОРИСНИЦИТЕ КОИ МОЖАТ ДА СЕ СМЕСТАТ 
ВО ЕДНО ЗГРИЖУВАЧКО СЕМЕЈСТВО И СТАН-
ДАРДИТЕ ЗА ДАВАЊЕ НА УСЛУГАТА СПОРЕД 

ВИДОТ НА ЗГРИЖУВАЊЕТО 
  

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат поблиските кри-

териуми за избор на згрижувачко семејство, видот и 
бројот на корисниците кои можат да се сместат во едно 
згрижувачко семејство и стандардите за давање на ус-
лугата според видот на згрижувањето. 

  
Цел на згрижување во семејство 

  
Член 2 

Згрижување во семејство опфаќа основна заштита и 
24-часовна грижа за деца и возрасни лица кои немаат 
свое семејство или немаат услови за живот во сопстве-
ното семејство. 

 
Критериуми за избор на згрижувачко семејство 

 
Член 3 

Критериуми за избор на згрижувачко семејство се: 
- возраст, 
- здравствена состојба, 
- подобност, 
- материјални услови, 
-станбени услови и 
- обука на згрижувачите. 
Згрижувач може да биде само лице кое е полно-

летно. Разликата во возраста меѓу згрижувачот и смес-
теното лице треба да е најмалку 18 и најмногу 50 го-
дини. По исклучок, определената разлика во возраста 
меѓу згрижувачот и сместеното лице не се однесува до-
колку детето е сместено во роднинско згрижувачко се-
мејство или доколку тоа е во интерес на детето, однос-
но возрасното лице.  

При изборот на згрижувачко семејство се зема во 
предвид општата здравствена состојба на подносителот 
на барањето и на сите членови на семејството.                            

При изборот на згрижувачкото семејство подобнос-
та на подносителот на барањето и на сите членови на 
семејството се утврдува од страна на Центарот за под-
дршка на згрижувачки семејства, кој за тоа доставува 
извештај до надлежниот центар за социјална работа. 

При изборот на згрижувачкото семејство се земаат 
во предвид приходите на семејството, кои се остварени 
по сите основи во последните три месеци пред подне-
сување на барањето и кои треба да се поголеми од ут-
врдениот износ на правото на гарантиран минимален 
приход.  

Станбениот простор и опремата во згрижувачкото 
семејство треба да одговара на просечна опременост на 
стан на семејство, согласно бројот на членовите во се-
мејството.  

Подготовката, проценката и обуката на згрижувач-
кото семејство се спроведува од страна на Центарот за 
поддршка на згрижувачки семејства. 

Член 4 
Згрижувачките семејства заради давање на услугата 

специјализирано згрижување,  добиваат специјализира-
на обука за  згрижување на:  

- дете жртва на семејно насилство,  
- дете  во ризик, 
- дете во судир со законот,  
- дете или лице со попреченост. 
Згрижувачките семејства заради давање на услугата 

роднинско згрижување добиваат обука, поддршка и 
надзор како и згрижувачките семејства кои ја даваат 
услугата општо згрижување. 

 
Вид и број на корисници кои можат да се сместат во 

едно згрижувачко семејство 
 

Член 5 
 Видот и бројот на корисниците кои можат да се 

сместат во едно згрижувачко семејство, зависи од ин-
дивидуалните потреби на корисникот, неговата возраст 
и потребите за згрижување, условите и можностите за 
грижа во згрижувачкото семејство. 

Во едно згрижувачко семејство може да бидат згри-
жени најмногу: 

- пет деца без родители или родителска грижа, 
- едно дете во ризик, 
- едно дете во судир со законот, 
- едно дете жртва на семејно насилство,  
- две деца или лица со попреченост или 
- три стари лица. 
По исклучок од став 2 алинеи 2, 3, 4 и 5 на овој 

член, во едно згрижувачко семејство можат да бидат 
сместени најмногу пет лица, ако истите се браќа и сес-
три. 

 
Стандарди за давање на услугата згрижување 

 
Член 6 

Центарот за социјална работа го сместува лицето во 
згрижувачко семејство како мерка на заштита кога тоа 
е во негов најдобар интерес. 

Сместувањето на лицето во згрижувачко семејство 
е во најдобар интерес на лицето доколку е во соглас-
ност со неговите потреби за безбедна средина, емоцио-
нален и социјален развој, здравствена заштита,  воспи-
тание и образование, придонесува за надминување на 
пречките во развојот на лицето и обезбедува континуи-
тет на односите со семејството на потекло и други лица 
важни за лицето. 

 
Член 7 

За остварување на најдобриот интерес на лицето 
сместено во згрижувачко семејство, се применуваат 
следниве стандарди:  

1) изборот на згрижувачко семејство се прави во 
согласност со желбите и ставовите на лицето и во сог-
ласност со неговата возраст и можноста да го изрази 
своето мислење; 

2) изборот на згрижувачко семејство се прави од 
кругот на роднините или од згрижувачки семејства кои 
ги исполнуваат условите за згрижување во согласност 
со овој правилник; 

3) изборот на згрижувачко семејство се прави 
првенствено во средината на потеклото на лицето; 

4) браќа и сестри се сместуваат во исто згрижувач-
ко семејство доколку постои можност за тоа;      
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5) лицето кое се згрижува се подготвува за сместу-
вање во згрижувачко семејство, враќање во биолошко 
семејство, промена на обликот на заштита и социјална 
интеграција или осамостојување; 

6) развојот на лицето во згрижувачкото семејство се 
следи континуирано преку увид во згрижувачко семеј-
ство, најмалку еднаш квартално, а поинтензивно за 
време на периодот на прилагодување на лицето во 
згрижувачко семејство; 

7) за лицето кое се згрижува, Центарот за поддршка 
на згрижувачки семејства, изработува план за под-
дршка на корисникот и мерки за заштита на корисни-
кот во згрижувачко семејство, чие спроведување се 
проверува двапати годишно; 

8) на лицето и на згрижувачкото семејство им се 
обезбедуваат различни видови поддршка во согласност 
со нивните потреби; 

9) проверка на подобноста на згрижувачкото семеј-
ство се спроведува еднаш годишно, а во кризни ситуа-
ции веднаш по промената што предизвика криза;      

10) подготовката, проценката и обуката на згрижу-
вачкото семејство се врши во  согласност со програма 
одобрена од Заводот за социјални дејности; 

11) континуирани обуки за згрижувачките семеј-
ства, се спроведуваат во траење од најмалку 10 часа го-
дишно, со цел зајакнување на компетенциите за згри-
жување;  

12) континуирани обуки се спроведуваат  за струч-
ните работници во Центарот за поддршка на згрижу-
вачки семејства најмалку еднаш годишно, во траење од 
10 часа, со цел зајакнување на професионалните компе-
тенции.  

 
Стандарди во однос на просторот и опремата во 

згрижувачкото семејство 
  

Член 8 
Станбениот простор на сместеното лице треба да 

овозможи заеднички живот со лицето како со рамноп-
равен член на згрижувачкото семејство. 

Станбениот простор на згрижувачкото семејство 
треба да се наоѓа во населено место или во негова бли-
зина, со приклучок на електрична и телефонска инста-
лација, водоводна и канализациона мрежа. 

Структурата и површината на станбениот простор 
треба да ги задоволи потребите на сите членови на се-
мејството и треба да  има: соба за дневен престој, прос-
тор за спиење, бања, кујна и трпезарија.  

  
Член 9 

Просторот за лицето во згрижувачко семејство 
треба:  

1) да има посебна просторија или да сподели прос-
торија со друго згрижено лице, која има најмалку 5 м2 
површина по лице; 

2) да има посебен кревет за лице, во согласност со 
возраста и потребите на лицето; 

3) да има грејни тела;      
4)  за лице со попреченост да е прилагоден на него-

вите потреби во однос на пристапот, креветите, опре-
мата, потрошен материјал и друго;      

5) да биде опремен во согласност со неговата воз-
раст, специфични потреби и интереси на лицето, со не-
гово активно учество во опремувањето.    

Стандарди за задоволување на потребите на лицето 
  

Член 10 
Згрижувачкото семејство на сместеното лице му 

обезбедува соодветна исхрана, во зависност од негова-
та возраст, здравје и потреби. 

              
Член 11 

Згрижувачкото семејство се грижи за здравјето на 
лицето преку: 

1) редовно вакцинирање;      
2) редовни проверки на здравјето на лицето со пе-

риодични прегледи кај соодветниот лекар и стомато-
лог; 

3) обезбедуваат редовни проверки на здравјето на 
лицето со здравствени проблеми кај соодветен специја-
лист лекар и соодветни здравствени третмани и реха-
билитација; 

4) обезбедување на потребните лекови за третман 
на лицето и ортопедски помагала;      

5) обезбедување соодветна грижа за лицето за вре-
ме на болест.      

Здравствената заштита по однос на дополнителни 
специјалистички здравствени прегледи и испитувања 
на лицето, згрижувачот ја обезбедува во соработка со 
стручниот работник од Центарот за социјална работа, а 
на товар на Центарот. 

 
Член 12 

Згрижувачкото семејство треба да обезбеди облека 
и обувки за сместеното лице, во согласност со возраста 
на лицето и со негово учество во изборот.  

Згрижувачкото семејство за сместеното лице треба 
да обезбеди предмети за лична употреба - лична хигие-
на во согласност со возраста и полот. 

  
Член 13 

Лицето во згрижувачко семејство, во согласност со 
возраста и потребите, треба да ги има сите  услови за 
да ги задоволи воспитно-образовните потреби, како и 
потребите од областа на културните, забавните и 
спортско-рекреативните активности. 

 
Стандарди за процесот на згрижување 

  
Член 14 

За згрижување на лице во згрижувачко семејство, 
Центарот за социјална работа ги презема следниве ра-
боти: 

1) обезбедува потребна документација за лицето 
кое треба да се згрижи; 

2) изготвува проценка на потребата на лицето за 
згрижување;      

3) изготвува план за индивидуална работа со корис-
ник; 

4) склучува договор со згрижувачот за згрижување 
на лице, и 

5) донесува решение за сместување на лице во згри-
жувачко семејство. 

Центарот за социјална работа ја доставува личната 
и стручната документација за лицето кое треба да се 
згрижи до Центарот за поддршка на згрижувачки се-
мејства. 

За згрижување на лице во згрижувачко семејство, 
Центарот за поддршка на згрижувачки семејства ги 
презема следниве работи: 
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1) врши популаризирање на згрижувањето, дефини-
рање на потребите за згрижување и информирање на 
кандидатите за згрижувањето; 

2) врши проценка на општата подобност на по-
тенцијалните згрижувачи преку интервју и увид во до-
мот; 

3) ја спроведува Програмата за подготовка, процен-
ка и обука  на потенцијалните згрижувачи; 

4) изготвува извештај со мислење за општата по-
добност на потенцијалните згрижувачи; 

5) издава сертификат за помината обука на по-
тенцијалните згрижувачите; 

6) го следи и врши увид во постигнување на целта 
на згрижување; 

7) дава поддршка за згрижувачкото семејство за 
време на згрижување.  

Од страна на Центарот за социјална работа во сора-
ботка со Центарот за поддршка на згрижувачки семеј-
ства се врши: 

1) избор на згрижувачко семејство за лицето кое 
треба да се смести; 

2) подготовка на лицето и на згрижувачкото семеј-
ство за сместување на лицето во згрижувачкото семеј-
ство; 

3) изработка и усвојување на план за поддршка на 
корисникот и мерки за заштита на корисникот во згри-
жувачко семејство; 

4) подготвување на лицето за враќање во биолошко 
семејство, промена на обликот на заштита или осамос-
тојување. 

    
Член 15 

Потребата за згрижување на лицето се утврдува од 
страна на Центарот за социјална работа преку процен-
ка на: 

1) условите во кои живее лицето и степенот на из-
ложеност на ризик; 

2) индивидуалните карактеристики и потреби на 
лицето. 

  
Член 16 

Проценката на условите во кои живее лицето вклу-
чува: 

1) потенцијали и ризици на семејството за развој на 
лицето и можности за поддршка на семејството за над-
минување на кризни ситуации и јакнење на родител-
ските потенцијали; 

2) способности и можности на родителите, родни-
ните или други лица за задоволување на потребите на 
лицето во однос на примарната здравствена заштита и 
здравје, безбедност, воспитување, образование, инте-
лектуален, социјален и емоционален развој, зрелост и 
независност на лицето, во согласност со возраста и ин-
дивидуални потенцијали на лицето; 

3) постоење основни средства за задоволување на 
потребите на лицето; 

4) структурата на згрижувачкото семејство и него-
вата интеграција во социјалното опкружување;      

5) социо-економски услови во кои живее семејство-
то на лицето;      

6)планирање на должината на престој во згрижу-
вачко семејство на лицето и можностите за враќање во 
биолошкото семејство. 

 
Член 17 

Индивидуалните карактеристики и потреби на ли-
цето се проценуваат во однос на: 

1) лични карактеристики на лицето и развојни пот-
реби-физички и емоционален развој, здравствена сос-
тојба на лицето, однесување, идентитет, вклученост во 
општеството, вештини на лицето и специфични потре-
би поврзани со неговиот развој и севкупните развојни 
потенцијали на лицето; 

2) претходните искуства во развојот, последиците и 
потребите на лицето во однос на тие искуства; 

3) воспитување и образование на лицето, неговите 
интереси, достигнувања и  недостатоци. 

  

Стандарди за изборот на згрижувачко семејство  

за лицето 
  

Член 18 
Центарот за социјална работа во соработка со Цен-

тарот за поддршка на згрижувачки семејства го прави 
изборот на згрижувачко семејство за лицето кое треба 
да се згрижи, преку анализа на индивидуалните карак-
теристики на лицето и неговите потреби и карактерис-
тиките на згрижувачкото семејство и избира згрижу-
вачко семејство што може најдобро да ги задоволи пот-
ребите на лицето додека има потреба за згрижување. 

Изборот на згрижувачко семејство се прави на те-
риторијата каде живее лицето или во непосредна бли-
зина. 

Ако изборот на згрижувачко семејство не може да 
се направи на територијата каде живее лицето или е во 
најдобар интерес на лицето да биде сместено во семеј-
ство надвор од местото каде што живее, изборот на 
згрижувачкото семејство се прави надвор од местото 
на живеење на лицето. 

  
Член 19 

При избор на згрижувачко семејство, се вршат кон-
султации со стручните работници на Центарот за под-
дршка на згрижувачки семејства, родители и стара-
тели, како  и со лицето согласно неговата возраст и 
можноста да го изрази своето мислење. 

  
Член 20 

При избор на  соодветно згрижувачко семејство, 
потребно е згрижувачкото семејство да: 

1) одговара на целите на заштитата на децата, спо-
ред нејзините тековни и долгорочни потреби; 

2) ги исполнува барањата во однос на возрасната 
разлика помеѓу лицето и згрижувачот; 

3) ги исполнува стандардите утврдени со овој пра-
вилник во однос на просторот и опремата за лицето; 

4) живее во околина што има соодветни ресурси за 
задоволување на развојните и специфичните потреби 
на лицето; 

5) живее во околина што  овозможува зачувување 
на воспоставените односи на лицето со роднини и дру-
ги блиски лица; 

6) обезбеди грижа и зачувување на личниот, семеј-
ниот и националниот идентитет на лицето; 

7) одговара на потребите на лицето во согласност 
со етничкото потекло, возраст, пол, едукативни и други 
потреби; 

8) има посебен капацитет и мотивација да ги задо-
воли потребите на дете кое има сериозни здравствени 
или пречки во развојот. 
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Стандарди за заштита на лицето во згрижувачко 
семејство 

  
Член 21 

Планирањето на услуги и мерки за заштита на ли-
цето во згрижувачко семејство вклучува дефинирање 
на индивидуалните потреби на лицето и згрижувачкото 
семејство, поттик за реализирање на потенцијалот на 
лицето, како и утврдување и прецизирање на сите ак-
тивности и интервенции за решавање на можни проб-
леми со кои се соочуваат лицето и згрижувачкото се-
мејство, со цел нивно навремено надминување и созда-
вање  услови за оптимален развој на лицето. 

Врз основа на планот за индивидуална работа со ко-
рисник и во соработка со Центарот за социјална работа 
од страна на Центарот за поддршка на згрижувачки се-
мејства се донесува план за поддршка на корисникот и 
мерки за заштита на корисникот во згрижувачко семеј-
ство. 

 
Член 22 

Покрај стручните работници од Центарот за соци-
јална работа и Центарот за поддршка на згрижувачки 
семејства од член 21 став 2 од овој правилник, во под-
готовката на планот за поддршка на корисникот и мер-
ки за заштита на корисникот во згрижувачко семејство  
се вклучуваат и: 

 1) лицето кое е во згрижувачко семејство, во сог-
ласност со неговата возраст и когнитивниот капацитет; 

2) биолошките родители на лицето, другите члено-
ви на семејството;     

3) старателот на лицето, поранешните згрижувачи и 
други значајни лица во животот на лицето; 

4) претставници на други институции релевантни за 
задоволување на потребите на лицето. 

  
Член 23 

Планот за индивидуална работа со корисник треба 
да ги опфати  следниве области:  

1) подготовка на лицето и згрижувачкото семејство; 
2) взаемно прилагодување на лицето и на згрижу-

вачкото семејство; 
3) јакнење на биолошкото семејство и обезбедува-

ње на континуитет во односите; 
4) подготовка за напуштање на заштитата. 
Подготовка на лицето и згрижувачкото семејство 

опфаќа:  
1) активности за подготовка на лицето и згрижувач-

кото семејство, кои вклучуваат информирање на лице-
то за избраното згрижувачко семејство, обезбедување 
на информации за семејството со цел да се подготви за 
запознавање со семејството и изразување на мислењето 
на лицето, определување на местото на контакт и сле-
дење и проценка; 

2) активности насочени кон подготовка на околина-
та од која лицето го напушта и подготвува околината 
во која доаѓа; 

3) лица кои ќе учествуваат во спроведувањето на 
подготовките, лица кои ќе ги следат средбите на лице-
то и згрижувачкото семејство  и ќе го известуваат над-
лежниот Центар за социјална работа за резултатите од 
подготовката и лицата кои ќе реализираат премин на 
лицето во згрижувачкото семејство; 

4) активности за обезбедување на потребната доку-
ментација за лицето и соодветна опрема и потребните 
материјални ресурси. 

Взаемно прилагодување на лицето и на згрижувач-
кото семејство опфаќа: 

1) активности за поддршка на лицето и згрижувач-
кото семејство во периодот на прилагодување поврзани 
со информации и помош при прилагодување едни на 
други, воспоставување меѓусебна доверба и прифаќање 
и интегрирање на лицето во семејната средина; 

2) лица кои ќе поддржат и следат взаемно прилаго-
дување; 

3) динамика на увиди и проценка на резултатите од 
заштитата на лицата; 

4) известување до Центарот за социјална работа за 
резултатите од взаемно прилагодување на лицето и 
членовите на згрижувачкото семејство. 

 Јакнење на биолошкото семејство за преземање на 
грижата за лицето предвидува активности, и тоа: 

1) активности за јакнење на родителските компе-
тенции; 

2) активности за унапредување на животните усло-
ви во семејството; 

3) активности за зајакнување на животните вешти-
ни на родителите и други членови на семејството; 

4) активности за зајакнување на социјалните вешти-
ни на родителите и други членови на семејството; 

5) активности за зајакнување на професионалните 
вештини на родителите за вработување и финансиска 
одржливост на семејството; 

6) активности за поддршка на процесот на вработу-
вање. 

Подготовката на лицето во згрижувачко семејство 
за напуштање на заштитата се однесува на:  

1) стекнатите социјални вештини на личноста и сте-
пенот на независност за независен живот; 

2) областите на живот во кои се препознаваат сла-
бостите и недоволната независност на личноста и услу-
гите потребни за подготовка на независен живот; 

3) плановите на личноста во однос на вработување, 
домување, почетни средства за започнување на незави-
сен живот и услуги за поддршка и помош при спрове-
дување на планови; 

4) лицата одговорни за спроведување на планот, 
потребни средства и рокови за реализација на планира-
ните активности. 

 
Член 24 

Планот за поддршка на корисникот и мерки за заш-
тита на корисникот во згрижувачко семејство се под-
готвува врз основа на следниве информации и пода-
тоци: 

1) лични информации за лицето, семејството на по-
текло, карактеристиките на лицето, неговите јаки стра-
ни и ризици и услугите потребни за оптимален развој 
на лицето; 

2) податоци за здравјето на лицето, здравствените 
установи во кои тој се лекува, тековните терапии и 
третмани, имунизацијата и услугите потребни за зачу-
вување и подобрување на здравјето на лицето; 

3) информации за воспитување и образование на 
лицето, неуспеси, како и услуги за постигнување на 
воспитно-образовни достигнувања во согласност со по-
тенцијалот на лицето; 

4) информации за психолошкиот развој на лицето, 
особено емоционалните и социјалните и услугите пот-
ребни за надминување на тешкотиите и проблемите со 
развојот на лицето; 

5) информации за искуството на запоставување и 
злоупотреба и услуги потребни за надминување на по-
следиците од ваквото искуство; 
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6) форми на поддршка на лицето и згрижувачкото 
семејство за негување на идентитетот на лицето и како 
да се одржи контакт со семејството на потекло и други 
значајни лица во животот на лицето; 

7) лица одговорни за спроведување на планот за 
поддршка на корисникот и мерки за заштита на корис-
никот во згрижувачко семејство, со јасно дефинирани 
рокови, како и рокови за проценка на резултатите. 

 
Стандарди за следење и проценка на работата  

на згрижувачкото семејство 
  

Член 25 
Следење и проценка во згрижувачкото семејство е 

збир на континуирани активности за проценка на целта 
на згрижување, со оглед на тековните потреби и проме-
ни во згрижувачкото семејство со цел реализирање на 
планот за поддршка на корисникот и мерки за заштита 
на корисникот во згрижувачко семејство, односно ут-
врдување на степенот на задоволување на потребите на 
лицето од страна на згрижувачкото семејство. 

Следењето на функционирањето на згрижувачкото 
семејство има за цел да му обезбеди на лицето во згри-
жувачкото семејство доволно стимулативни услови 
што ќе го поддржат неговиот развој во согласност со 
неговите индивидуални потреби и потенцијали. 

              
Член 26 

Стручните работници од Центарот за поддршка на 
згрижувачки семејства го следат постигнувањето на 
целта на згрижување и исполнување на стандардите за 
заштита на лицетово згрижувачкото семејство преку: 

1) преглед на условите за живеење на лицето за вре-
ме на посетата на згрижувачкото семејство, еднаш не-
делно за време на периодот на взаемно прилагодување 
и за време на згрижувањето најмалку еднаш квартално; 

2) разговор со згрижувачите и други членови на 
згрижувачкото семејство; 

3) посебно интервју со лицето за згрижување и 
непосреден увид во состојбите во кои живее лицето; 

4) контакти со лицето по телефон и состаноци во 
просториите на Центарот за поддршка на згрижувачки 
семејства или на друго место; 

5) собирање релевантни информации од други инс-
титуции чии услуги ги користи лицето и згрижувачко-
то семејство; 

6) состаноци во училиштето каде учи детето; 
7) контакти со други лица кои се значајни за ли-

цето. 
 

Член 27 
За време на следењето на згрижувачкото семејство 

и увидот во исполнувањето на стандардите за заштита 
на лицето во згрижувачкото семејство, стручниот ра-
ботник од Центарот за поддршка на згрижувачки се-
мејства врши проценка на задоволување на потребите 
на лицето во врска со: 

  
1) сигурноста и безбедност на лицето во згрижувач-

кото семејство;      
2) здравјето на лицето;      
3)емоционалниот развој на лицето и степенот на 

интеграција во згрижувачкото семејство; 
4) воспитување и едукација на лицето; 
5)социјално однесување на лицето и интеграција во 

социјалното окружување; 
6) негување на идентитетот на лицето и одржување 

на врски со семејството на потекло и значајни лица; 

7) независност на лицето и развој на животни веш-
тини; 

8) остварување на правата на лицето. 
  

Член 28 
Средствата наменети за поддршка на лицето се тро-

шат за: 
1) опремување и уредување на просторот за лицето;      
2) обезбедување на здравствена заштита и правилна 

исхрана на лицето;      
3) набавка на облека, обувки, производи за лична 

хигиена и задоволување на личните потреби; 
4) обезбедување учебници и училишни материјали; 
5)учество на лицето во екскурзии, рекреативно уче-

ње и закрепнување, дипломирање и други права; 
6)  џепарлак за лицето;      
7) остварување на други потреби на лицето.      
  

Член 29 
Поддршката на лицето и на згрижувачкото семеј-

ство е континуирана активност која директно одговара 
на утврдените потреби на лицето и на згрижувачкото 
семејство, со цел исполнување на задачите на планот за 
заштита на лицата, зајакнување на компетенциите на 
згрижувачкото семејство и задоволување на специфич-
ните потреби на лицето. 

Поддршката се заснова на принципите на почитува-
ње на мислењата на лицето, биолошките членови на се-
мејството, членовите на згрижувачкото семејство, од-
носно реализирање на соработка помеѓу стручните ли-
ца и згрижувачите  и заедничката одговорност за раз-
војот на лицето. 

Поддршката вклучува: 
1) советодавни услуги;      
2) материјална поддршка;      
3) психо-социјална поддршка;      
4)едукативни програми за подобрување на компе-

тенциите на згрижувачите за поддршка на развојот на 
децата; 

5) индивидуална поддршка за лицето и згрижувач-
кото семејство и работа за надминување на пробле-
мите; 

6) координирање на мрежата за социјална под-
дршка за деца и згрижувачки семејства; 

7) други форми на поддршка според потребите на 
лицето и на згрижувачкото семејство.  

 
Член 30 

 Стручниот работник од Центарот за поддршка на 
згрижувачки семејства ја интензивира својата под-
дршка во кризни ситуации и или во период на подго-
товка на детето  за училиште,  избор на средно учи-
лиште, како и во периодот на осамостојување на ли-
цето. 

 Стручниот работник за згрижување обезбедува по-
себна поддршка на семејствата кои згрижуваат деца во 
ризик,  децата со посебни таленти  и лица со попрече-
ност.  

 
Преодна и завршна одредба 

 
Член 31 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за критериумите за 
избор на згрижувачко семејство, видот и бројот на ко-
рисниците кои можат да се сместат во едно  згрижувач-
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ко семејство и видот и обемот на услугите во социјална 
заштита што му се обезбедуваат на сместеното лице 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
15/13). 

 
Член 32 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“.  

 
Бр. 10-9800/1 Министер за труд 

24 декември 2019 година и социјална политика, 
Скопје Мила Царовска, с.р. 

__________ 
4190. 

Врз основа на член 106, а во врска со член 75 од За-
конот за социјалната заштита („Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр.104/19 и 146/19), ми-
нистерот за труд и социјална политика донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ОБЕМОТ НА СОЦИЈАЛНИТЕ 
УСЛУГИ, НОРМАТИВИТЕ И СТАНДАРДИТЕ ЗА 
ДАВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ УСЛУГИ ПОМОШ  

И НЕГА ВО ДОМОТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и обемот 

на социјалните услуги, нормативите и стандардите за 
давање на социјалните услуги  помош и нега во домот. 

 
Член 2 

Со услугата помош и нега во домот се обезбедува 
помош во вршење основни и инструментални актив-
ности од секојдневниот живот до 80 часа месечно, за 
лица со намален функционален капацитет кои не мо-
жат сами да се грижат за себе, со цел да се оспособи 
корисникот за само-помош, односно да ја врати, стекне 
или одржи способноста самиот да се грижи за себе, за 
да продолжи да живее во сопствениот дом и да води 
независен живот во заедницата.  

 
Член 3 

Корисници на услугата помош и нега во домот се 
лица со најтешка попреченост, односно комбинирана 
попреченост со највисок степен, потполно слепи лица, 
стари лица со навршени 65 години живот и други лица 
со намален функционален капацитет кои не можат са-
ми да се грижат за себе. 

Лицата од став 1 на овој член услугата помош и не-
га во домот ја користат доколку: 

- помошта во домот не можат да ја обезбедат нив-
ните брачни другари, родители или деца, поради засно-
ван работен однос, нарушена здравствена состојба и 
старост,  

- немаат склучено договор за доживотна издршка, 
односно покренале постапка за раскинување на склу-
чен договор за доживотна издршка. 

Лицата од став 1 на овој член, не може да користат 
помош во вршење инструментални активности од се-
којдневниот живот доколку живеат во домаќинство со:  

- лице со заснован работен однос,  
- старо лице со целосно сочуван функционален ка-

пацитет. 
Ако во домаќинството живеат две или повеќе лица 

од став 1 на овој член, помошта во вршење инструмен-
тални активности за сите лица се обезбедува во вкупно 
траење до 40 часови месечно. 

Член 4 
Услугата помош и нега во домот се дава од страна 

на лиценцирани или овластени даватели на социјални 
услуги, односно физички лица кои вршат работа во со-
цијална заштита како професионална дејност согласно 
Законот за социјалната заштита. 

Непосредни даватели на услугата помош и нега во 
домот се негуватели. 

 
Член 5 

Со услугата помош и нега во домот се обезбедува 
помош за остварување на основни и инструментални 
активности од секојдневниот живот на корисникот.  

Основни активности од секојдневниот живот во 
смисла на став 1 од овој член се: одржување лична хи-
гиена, облекување, мобилност во домот, хранење, ко-
ристење тоалет и менување пелени и подлоги во случај 
на континенција. 

Инструментални активности од секојдневниот жи-
вот во смисла на став 1 од овој член се: поддршка при 
чистење, посредување за поправки, перење, готвење, 
купување продукти, надворешна мобилност, земање 
медицинска терапија, користење телефон и помош во 
управување со буџет. 

 
Член 6 

Помошта за остварување на основните активности 
од секојдневниот живот на корисникот вклучува:  

- помош при миење лице, раце и заби, миење коса, 
бањање, чешлање, бричење, сечење нокти и сл.; 

- помош при облекување и соблекување; 
- помош при вршење на физиолошки потреби,  по-

мош за да стигне до тоалет, да се исчисти по користе-
њето или помош при користење лопатка во кревет или 
мобилен тоалет; 

- помош при движење во и околу домот;  
- помош при хранење и 
-  помош при менување пелени и подлоги. 

 
Член 7 

Помошта за остварување на инструменталните ак-
тивности од секојдневниот живот на корисникот вклу-
чува:  

- помош во чистење на просториите и апаратите во 
домаќинството, помали поправки, посредување заради 
поправки на водоводни, електрични и други инстала-
ции, столарија, молерисување и други услуги, помош 
во ложење печки на дрва и чистење на пепел, вршење 
на полесни домашни задачи како што се миење садови, 
местење кревет, менување постелнина и слично; 

- помош во перење,  сушење и пеглање облека и од-
ржување обувки и слично; 

- помош при планирање, подготвување, загревање и 
послужување на соодветни оброци и пијалоци; 

- помош при вршење помали и поголеми набавки на 
храна, пијалоци, облека, обувки, весници и слично;   

- помош заради надворешна мобилност: помош при 
движење надвор од домот, користење јавен превоз, 
превоз со такси-возила и слично;  

- помош при администрирање на лекови во соодвет-
но време и доза, третирање полесни рани и преврски, 
контрола на витални функции како што се крвен при-
тисок, телесна температура, ниво на шеќер во крвта и 
слично; 

- помош при користење телефон и други уреди, по-
мош при наоѓање и бирање броеви, јавување на теле-
фон, користење радио, телевизор, компјутер и слично; 
и 
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- помош при управување на буџетот, плаќање 
сметки, одење во банка и слично. 

 
Член 8 

Услугата помош и нега во домот се обезбедува во 
вкупно траење до 80 часа месечно во зависност од сте-
пенот на намален функционален капацитет на корисни-
кот за остварување на основните и инструменталните 
активности од секојдневниот живот, и тоа:  

- до 40 часа за основни активности; и 
- до 40 часа за инструментални активности. 

 
Член 9 

Степенот на намаленост на функционалниот капа-
цитет се проценува врз основа на способноста за неза-
висно остварување на основните и инструменталните 
активности од секојдневниот живот, и тоа: 

- целосно отсутен функционален капацитет, однос-
но целосно зависен; 

- значително намален функционален капацитет, од-
носно зависен во поголем обем; 

- намален функционален капацитет, односно зави-
сен во помал обем; 

- целосно сочуван функционален капацитет, однос-
но целосно независен. 

 
Член 10 

Степенот на намаленост на функционалниот капа-
цитет за остварување на основните активности се про-
ценува со користење на инструментот „Индекс Кац на 
независност во остварување на активностите од секој-
дневниот живот“, кој е даден во Прилог бр.1 и е соста-
вен дел на овој правилник. 

Проценката од став 1 на овој член се врши од стра-
на на матичен лекар кој врз основа на тоа подготвува 
мислење за потребата од помош и нега во домот на ли-
цето за остварување на основни активности, на образец 
„Мислење од стручно лице за потребата од помош и 
нега во домот“ кој е даден во Прилог бр. 2 и е составен 
дел од овој правилник. 

 
Член 11 

Степенот на намаленост на функционалниот капа-
цитет за остварување на инструменталните активности 
се проценува со користење инструментот „Скала Ло-
тон-Броди за инструментални активности од секојднев-
ниот живот“, кој е даден во Прилог бр. 3 и е составен 
дел на овој правилник.  

Проценката од став 1 на овој член се врши од стра-
на на водителот на случај од Центарот за социјална ра-
бота (во натамошниот текст: Центарот). 

Водителот на случај од Центарот по добиеното 
мислење од матичен лекар за потребата од помош и не-
га во домот врши увид во домот на лицето за утврдува-
ње на потребата и го пополнува инструментот од став 1 
на овој член. 

Врз основа на извршениот непосреден увид во до-
мот на корисникот, со користење и на инструментот од 
член 10 став 1 од овој правилник, водителот на случа-
јот  го проверува мислењето доставено од матичниот 
лекар. 

Во случај кога постои несогласување меѓу процен-
ката на матичниот лекар и проценката на водителот на 
случајот, се бара второ мислење за потребата од помош 
и нега во домот на лицето за остварување на основни 
активности од друг лекар/стручна комисија за давање 

на наод, оцена и мислење за потребата од помош и нега 
од друго лице, согласно прописите од областа на соци-
јалната заштита. 

 
Член 12 

Обемот на услугата на помош и нега во домот за ос-
тварување на основните активности се утврдува во за-
висност од степенот на намаленост на функционалниот 
капацитет на лицето, и тоа: 

- 40 часа месечно за лице со целосно отсутен фун-
кционален капацитет за остварување на основните ак-
тивности;  

- 20 часа месечно за лице со значително намален 
функционален капацитет за остварување на основните 
активности;  

- 5 часа месечно за лица со намален функционален 
капацитет за остварување на основните активности.  

 
Член 13 

Обемот на услугата на помош и нега во домот за ос-
тварување на инструменталните активности се утврду-
ва во зависност од степенот на намаленост на функцио-
налниот капацитет на лицето, и тоа: 

- 40 часа месечно за лице со целосно отсутен фун-
кционален капацитет за остварување на инструментал-
ните активности;  

- 20 часа  месечно за лице со значително намален 
функционален капацитет за остварување на инструмен-
талните активности; 

- 5 часа месечно за лица со намален функционален 
капацитет за остварување на инструменталните актив-
ности.  

 
Член 14 

Вкупниот број часови за помош и нега во домот ме-
сечно се пресметува како збир од бројот на часови ут-
врден за основните и инструменталните активности по-
единечно. 

Временскиот распоред на користење на услугата во 
текот на месецот го одредува корисникот во договор со 
негувателот, односно координаторот и водителот на 
случајот. 

 
Член 15 

Социјалната услуга помош и нега во домот се дава 
по претходно поднесено барање до месно надлежниот 
центар. 

 
Член 16 

Кон барањето од член 15 од овој правилник, за ба-
рателот на услугата се поднесува следната документа-
ција:  

- важечка лична карта за државјанин на Република 
Северна Македонија, дозвола за постојан престој на 
странецот, како и за брачен другар, родители, деца 
и/или други роднини со кои живее во заедничко дома-
ќинство; 

- мислење од матичен лекар за потребата од помош 
и нега при остварување на основни активности во до-
мот со пополнет образец „Индекс Кац на независност 
во остварување на активностите од секојдневниот жи-
вот“;  

- отпусно писмо со специјалистички извештај и/или 
друга медицинска документација и/или наод и мисле-
ње за видот и степенот на попреченоста за барателот и 
неговиот брачен другар, родителите, децата и/или дру-
ги роднини со кои живее во заедничко домаќинство; и 
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- изјава дадена пред нотар, или пред службено лице 
во Центарот дека нема склучено договор за доживотна 
издршка, односно покренало постапка за раскинување 
на склучен договор за доживотна издршка. 

 
Член 17 

Во решението на Центарот со кое се одлучува за ко-
ристење на услугата помош и нега во домот, се опреде-
лува:  

- видот на основни и инструментални активности за 
кои на корисникот му е потребна помош и нега во до-
мот; 

- обемот на услугата преку утврден број часови ме-
сечно за помош и нега во остварување на основни и 
инструментални активности во домот на корисникот; 

- овластениот давател на услугата. 
Во изборот на овластениот давател на услугата, 

Центарот го зема предвид и мислењето на корисникот. 
 

Член 18 
Услугата помош и нега во домот се обезбедува пре-

ку активности кои се евидентираат во Листа на актив-
ности за остварување на услугата помош и нега во до-
мот од страна на водителот на случај.  

Листата од став 1 на овој член е дадена во Прилог 
бр. 4 и е составен дел на овој правилник.  

 
Член 19 

Услугата помош и нега во домот се обезбедува од 
страна на: 

- јавна установа за социјална заштита која поседува 
дозвола за давање услуги на помош и нега во домот; 

- приватна установа за социјална заштита која посе-
дува дозвола за давање услуги на помош и нега во до-
мот; 

- здружение кое поседува дозвола за давање услуги 
на помош и нега во домот. 

 
Член 20 

Давателот на услугата помош и нега во домот, во 
смисла на член 19 од овој правилник, треба да: 

- има елаборат за исполнетост на условите за поче-
ток со работа и давање на услугата помош и нега во до-
мот, согласно нормативите и стандардите предвидени 
со овој правилник, 

- има годишен план за работа кој содржи основни 
цели и активности, 

- има план за унапредување на вештините и знаења-
та на вработените, 

- ја информира пошироката и стручната јавност за 
услугите кои ги дава, 

- ги развива услугите во однос на проширување на 
бројот на корисници и воведување нови содржини, 

- обезбедува информации за корисникот или него-
виот законски застапник, односно старател, во однос 
на делокругот на работа, услугите кои се обезбедуваат 
и правилата за однесување на негувателите, 

- склучува договор за давање на услугата кога не 
постапува по решение на Центарот, 

- води тековна евиденција, 
- подготвува месечен извештај во кој е прикажан 

вкупниот број часови доставена услуга по корисник 
упатен од Центарот, и 

- спроведува евалуација на дадените услуги и про-
ценка на задоволството на корисниците. 

Евиденцијата согласно став 1 алинеја 8 од овој член 
опфаќа: 

- податоци за корисниците во однос на возраст, пол, 
образование, етничка припадност, вид на помош во ос-
тварување основни и инструментални активности, при-
падност на корисничка група согласно Законот за соци-
јална заштита; 

- податоци за негувателите во однос на возраст, 
пол, образование, етничка припадност и други подато-
ци согласно нормативите и стандардите предвидени со 
овој правилник; 

- податоци за услугата која ја обезбедува во однос 
на квантитет и квалитет, вклучително и белешки од из-
вршени увиди во домот на корисникот. 

 
Член 21 

Дaвателот на услугата треба да ги исполнува нор-
мативите и стандардите во однос на: 

- простор, 
- опрема, 
- стручен кадар,  
- годишен план за обезбедување финансиски и ма-

теријални средства, 
- работа во недискриминаторска средина, и 
- внатрешни процедури за евалуација на дадените 

услуги и за проценка на задоволството на корисниците. 
 

Член 22 
Објектот на давателот на услугата треба да е лоци-

ран во средина во која има обезбеден пристап до кому-
нална инфраструктура и има обезбеден пристап за лица 
со попреченост. 

Просторни услови кои треба да се обезбедени во 
објектот на давателот на услугата се: 

- канцеларија опремена со биро, стол, компјутер, 
печатар,  

- просторија погодна за одржување состаноци опре-
мена со работна маса и столици, 

- магацински простор или плакар за одложување на 
работна опрема и материјал, 

- тоалет. 
 

Член 23 
Давателот на услугата треба да обезбеди опрема за 

секој негувател за давање на услугата, и тоа: 
- ранец, 
- маска, 
- гумени ракавици, 
- беџ, 
- апарат за мерење крвен притисок, 
- топломер, и 
- апарат за мерење шеќер во крвта. 
 

Член 24 
Давателот на услугата  треба да обезбеди кадар од 

најмалку: 
- еден координатор за координација на работата на 

најмногу 20 негуватели, 
- тројца негуватели. 

 
Член 25 

Координаторот од член 24 алинеја 1 од овој правил-
ник е стручно лице - социјален работник, психолог, 
специјален едукатор или друг стручен работник од оп-
штествено-хуманистички науки со општа лиценца за 
вршење стручни работи во центар за социјални услуги 
во домот. 



24 декември 2019  Бр. 268 - Стр. 13 

 
 

Член 26 
Координаторот за обезбедување на услугата помош 

и нега во домот, ги врши следните работи: 
- му обезбедува поддршка на корисникот  во избо-

рот на негувател од евиденцијата на достапни негова-
тели во соработка со стручниот работник во Центарот; 

- ја организира работата и прави распоред за работа 
на негувателите; 

- ја следи работата на негувателите во давањето на 
услугата помош и нега во домот согласно решението 
од Центарот и индивидуалниот план за работа со ко-
рисник или договорот за користење услуги; 

- се грижи услугата да се дава континуирано, во це-
лост и квалитетно во согласност со дијагнозата и пот-
ребите на корисникот, преку непосреден увид во домот 
на корисникот најмалку еднаш месечно;  

- води тековна евиденција согласно член 20 став 1 
алинеја 8 од овој правилник; 

- се грижи услугата да се дава во недискриминатор-
ска средина; 

- остварува контакти со корисникот, членовите на 
неговото семејство и водителот на случајот во однос на 
давањето на услугата; 

- врши увид во дневниците за работа на негувате-
лите; 

- организира координативни состаноци со негувате-
лите еднаш неделно заради дискусија за сите околнос-
ти кои влијаат врз давањето на услугата; 

- спроведува внатрешни процедури за евалуација на 
дадените услуги и за проценка на задоволството на ко-
рисниците; и 

- подготвува месечен извештај за активностите пов-
рзани со давањето на услугата. 

 
Член 27 

Негувателот треба да ги исполнува нормативите и 
стандардите за давање на услугата, и тоа:   

- да има здравствена способност за вршење на деј-
носта,  

- да има најмалку основно образование,  
- да не му е одземена или ограничена деловната 

способност,  
- да не му е одземено вршењето на родителското 

право,  
- да не му е изречена осуда за кривично дело со каз-

на затвор над шест месеци,  
- да не му е изречена забрана за вршење на долж-

ност, дејност и професија,  
- да поседува сертификат за завршена обука за не-

говател верифицирана од ЈУ Центар за образование на 
возрасни. 

 
Член 28 

Негувателот треба да: 
- ја дава услугата помош и нега во домот на корис-

никот по вид и траење согласно решението на Цента-
рот и индивидуалниот план за работа со корисник или 
договорот за користење услуги, 

- води дневник за работата и на неделно ниво да го 
доставува до координаторот, 

- ја одржува хигиената на гардеробата за работа и 
личната хигиена; 

- соработува со членовите на семејството на корис-
никот, водителот на случај и други лица од опкружува-
њето на корисникот, 

- учествува на координативен состанок организиран 
од координаторот еднаш неделно, 

- ги известува навремено корисникот и давателот на 

услугата во случај на потреба од боледување или друга 

причина за отсуство, 

- учествува на обуки согласно планот за унапреду-

вање на вештините и знаењата на вработените. 

 

Член 29 

Давателот на услугата спроведува евалуација на да-

дените услуги и проценка на задоволството на корис-

ниците, како и членовите на нивните семејства, најмал-

ку еднаш годишно.  

Евалуацијата на дадените услуги се спроведува 

преку примена на техниките на интервјуирање и анке-

тирање на корисниците и членовите на нивните семеј-

ства. 

Извештајот од спроведената евалуација се доставу-

ва до Министерството за труд и социјална политика, 

односно општината, градот Скопје или општина во гра-

дот Скопје со која давателот на услугата има склучено 

управен договор, Заводот за социјални дејности и Цен-

тарот, најдоцна 30 дена од спроведувањето на евалуа-

цијата.  

 

Член 30 

Давателот на услугата има воспоставено процедури 

за поднесување и разгледување поплаки и претставки 

од корисниците и членовите на нивните семејства и 

други лица. 

Давателот на услугата ги евидентира поднесените 

поплаки и претставки од став 1 на овој член.  

 

Член 31 

Физичкото лице кое дава услуга помош и нега во 

домот треба да обезбеди соодветна опрема за работа, и 

тоа:  

- ранец или торба,  

- маска,  

- гумени ракавици,  

- беџ,  

- апарат за мерење крвен притисок,  

- топломер, и  

- апарат за мерење шеќер во крвта.  

 

Член 32 

Со влегувањето во сила на овој правилник преста-

нува да важи Павилникот за нормативите и стандарди-

те за простор, опрема, стручни кадри и средства пот-

ребни за основање и започнување со работа на устано-

ва за социјална заштита - центар за давање помош во 

домашни услови ( „Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.113/14). 

 

Член 33 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија”. 

 

Бр. 10-9801/1 Министер за труд 

24 декември 2019 година и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 
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4191. 

Врз основа на член 171 став 6, а во врска со член 98 

од Законот за социјалната заштита („Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр.104/19 и 

146/19), министерот за труд и социјална политика до-

несе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НОРМАТИВИТЕ И СТАНДАРДИТЕ  ВО ОД-

НОС НА ПРОСТОР, СРЕДСТВА И КАДРИ И ПОТ-

РЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДАВАЊЕ НА 

СОЦИЈАЛНА УСЛУГА СМЕСТУВАЊЕ ВО УС-

ТАНОВА ЗА ТРЕТМАН И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

НА ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ, ЛИЦА КОИ ИМААТ 

ПРОБЛЕМ СО ЗАВИСНОСТИ И ДРУГИ  

МАРГИНАЛИЗИРАНИ ЛИЦА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат нормативите 

и стандардите  во однос на простор, средства и кад-

ри определени според степен на квалификации и 

профили според видот на услугата и бројот на ко-

рисници и потребната документација за давање на 

социјална услуга сместување во установа за трет-

ман и рехабилитација на лица со попреченост, лица 

кои имаат проблем со зависности и други маргина-

лизирани лица. 

 

Член  2 

Со услугата сместување во установа за третман и 

рехабилитација се обезбедува третман и рехабилита-

ција, работно-окупациона терапја, поддршка за стекну-

вање на работни вештини и вештини за вработување и  

реинтеграција во општеството на лица со попреченост, 

лица кои имаат проблем со зависности и други марги-

нализирани лица. 

Установата од став 1 на овој член може да се орга-

низира како терапевтска заедница. 

Установата за третман и рехабилитација и тера-

певтската заедница треба да донесе  програма за  

спроведување на третманот и рехабилитацијата  на 

лица кои имаат проблем со зависности од дрога и 

други психотропни супстанции и прекурзори. 

 

Член  3 

 Корисници на услугата сместување во установата 

за третман и рехабилитација се лица со попреченост, 

лица кои имаат проблеми со зависности од дрога и дру-

ги психотропни супстанции и прекурзори  и други мар-

гинализирани групи. 

Член  4 

Услугата сместување во установа за третман и ре-

хабилитација се дава од страна на лиценцирани или ов-

ластени даватели на социјални услуги. 

 

ПРОСТОР 

 

Член  5 

Услугата сместување во установа за третман и 

рехабилитација се дава во простор во сопственост 

или изнајмен од  основачот, сместен во близина на 

населено место, со приклучок на електрична и теле-

фонска  инсталација, водоводна  и канализациона 

мрежа, развиени сообраќајни врски и друга инфрас-

труктура и со можност за користење  на обезбеден 

јавен превоз. 

 

Член 6 

Во објектот на установата во зависност од бројот 

на лица вклучени во третманот, се обезбедува соод-

ветен број на простории за непречено одвивање на 

дејноста. 

Во една просторија за спиење, се сместуваат четири 

кревети, односно најмногу  осум кревети, со минимум 

од 5 м2 по корисник, во која има природно осветлу-

вање. 

За женските односно за машките корисници или 

сместување на семејствата, неопходно е да се обезбе-

дат одвоени простории за спиење. 

 

Член 7 

Во објектот потребно е да има кујна за подготовка 

на храна и миење на садовите, како и одвоен простор 

за складирање на намирниците. 

Во објектот потребно е да има и посебна просторија 

за послужување на оброците. 

Во објектот потребно е да има просторија за дневен 

престој, за работни и терапевтски активности и за ко-

ристење на слободното време. 

Во објектот треба да има санитарни простории, од-

делено за машки и женски лица, како и за вработените 

во терапевтската заедница. Во санитарните простории, 

подовите и ѕидовите  во височина од 2 метра треба да 

бидат обложени со керамички плочки и да имаат: прет-

простор за миење раце (мијалник), WC кабина, туш 

славина со топла и ладна вода и простор за организира-

нање на перење  и сушење на постелнината и личната 

гардероба на корисниците. 

Во објектот, потребно е да има работна просторија 

за стручните и другите помошни  вработени лица во 

установата, во која се чува службената  документација, 

димензионирана од најмалку 12м2. 
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Член  8 

Во установата треба да има опрема која одговара на 

потребите за секојдневно живеење на корисниците.  

Во просторијата за дневен престој, треба да има до-

волен број на маси, столови односно фотелји, витрини 

или полици за книги, ТВ апарат, ДВД и радио апарат.  

Во собите за спиење се обезбедува опрема, и тоа: 

кревети за спиење, ормани за чување на лична гарде-

роба, по можност одделно за секое лице, ќебиња, 

постелнина, пешкири и слично, во количина во завис-

ност од бројот на корисниците.  

Во трепезаријата или посебниот простор за таа на-

мена, се обезбедува маса и столови, соодветно на бро-

јот на корисници. 

 

СРЕДСТВА 

 

Член 9 

Основачот на установа за третман и рехабилитација 

обезбедува потребни средства за работа, во обем и на 

начин за обезбедување на одржливо ниво за спроведу-

вање на Програмата за спроведување на третманот и 

рехабилитација во период од 18 месеци, согласно со 

елаборатот за основање на установата. 

 

КАДРИ 

 

Член  10 

Давателот на услугата сместување во установата за 

третман и рехабилитација обезбедува најмалку три 

стручни лица (социјален работник и/или психолог за 

работа со корисници на дрога) и четири оператори со 

средно образование, за работа до 30 корисници.  

Според потребите, може да се вклучи и медицинска 

сестра, доктор по општа медицина, психијатар, работен 

терапевт и друг соодветен кадар и волонтери.  

Во терапевтската заедница треба да се обезбеди 

присуство на стручно лице во текот на 24 часа.  

Стручните лица од став 3 на овој член треба да се 

обучени и за терапевтската работа со корисниците на 

дрога, познавање на методи, техники на работа во тера-

певтските заедници или соодветна едукација за мето-

дите и техниките на терапевтската работа со корисни-

ците на дрога, за што приложуваат потврда од соодвет-

на стручна/научна установа.  

 

Член 11 

Поранешните зависници можат да се вклучат како 

волонтери во терапевтската заедница во третманот на 

корисниците, доколку поминат определена едукација 

или ако успешно ја завршиле програмата во терапевт-

ската заедница. 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДАВАЊЕ НА 

СОЦИЈАЛНА УСЛУГА СМЕСТУВАЊЕ ВО УСТА-

НОВА ЗА ТРЕТМАН И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

 

Член 12 

Приемот на корисник во установата за третман и 

рехабилитација и терапевтската заедница се врши по 

барање на самиот корисник или упатување со решение 

на Центарот за социјална работа, по претходна соглас-

ност од корисникот и извршена проценка на потребите 

на корисникот. 

Корисниците се вклучуваат во терапевтската заед-

ница за обезбедување на социјална ресоцијализација со 

решение на Центарот за социјална работа, по претход-

на согласност од корисникот, изготвен наод и мислење 

на стручниот тим од Центарот за социјална работа и 

добиено мислење од соодветната здравствена установа, 

по спроведна програма за детоксикација. 

Кон барањето од став 1 на овој член се приложува 

следнатa документација: 

- важечка лична карта на увид за државјанин на Ре-

публика Северна Македонија, односно дозвола за по-

стојан престој на странецот,  

-  мислење од здравствена установа за спроведна 

програма за детоксикација, и 

- друга медицинска документација, доколку ја посе-

дува. 

 

ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Член 13 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот  за нормативи и стан-

дарди за простор, опрема, стручни кадри и средства 

потребни за основање и започнување со работа на цен-

тар за социјална рехабилитација на лица кои употребу-

ваат, односно злоупотребуваат дрога и други психот-

ропни супстанции и прекурзори и поблиски услови за 

начинот на остварување и спроведување на програмата 

за социјална ресоцијализација во терапевтската заедни-

ца („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.117/13).  

 

Член 14 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 10-9802/1 Министер за труд 

24 декември 2019 година и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 
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6 декември 2019 година и ветеринарство 
Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
 

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

