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Овој	проект	е	овозможен	со	финансиска	поддршка	од	Европската	Унија.	Проектот	
се	спроведува	од	страна	на	МЗМП	во	партнерство	со	ПИЦ,	Словенија
Содржина	во	оваа	публикација	е	единствена	одговорност	на	МЗМП	и	ПИЦ	и	не	ги	
одразува	ставовите	на	Европска	Унија.

ИНФОРМАТИВНА 
БРОШУРА 
ЗА СОЦИЈАЛНА И ДЕТСКА ЗАШТИТА
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ВОВЕД
Македонското	здружение	на	млади	правници	 (МЗМП)	во	рамки	на	проектот	
Мобилни	 тимови	 за	 правна	 поддршка	 на	 поединци	 и	 семејства	 со	 ниски	
приходи	 поддржан	 од	 Европската	 Унија,	 спроведе	 низа	 активности	 кои	
имаа	за	цел	да	го	олеснат	пристапот	до	правда	на	слабоимотни	поединци	и	
семејства.	Во	рамки	на	проектот	се	даваа	бесплатни	правни	совети	од	страна	
на	 тимови	 составени	 од	 адвокати	 и	 правници,	 се	 спроведуваа	 едукативни	
сесии	со	населението	со	цел	правно	да	се	зајакнат	и	да	се	оспособат	самите	
да	ги	заштитуваат	нивните	уставно	и	законски	загарантирани	права,	а	исто	
така	се	одржуваа	промотивни	настани	со	цел	да	се	споделуваат	нови	правни	
информации	од	нивен	интерес.	

Една	 од	 потребите	 кои	 произлезе	 за	 време	 на	 спроведување	 на	 овие	
активности	е	состав	на	едноставни	кратки	упатства	за	остварување	права	од	
шест	(6)	правни	области,	меѓусебно	на	различни	начини	поврзани.	

Од	овие	причини,	проектниот	тим	заедно	со	фомираните	мобилни	тимови	низ	
цела	 држава,	 изработи	 информативни	 брошури	 од	 областа	 на	 бесплатната	
правна	 помош,	 социјалната	 и	 детската	 заштита,	 семејно	 насилство,	 право	
на	 годишен	 одмор	 како	 дел	 од	 работни	 односи,	 постапка	 за	 обезбедување	
правен	статус	на	бесправно	изградени	објекти	и	постапка	за	осигурување	на	
земјоделски	посеви	во	случај	на	виша	сила.	

Информативната	 брошура	 пред	 вас	 ги	 дава	 основните	 информации	 за	
мноштвото	права	од	социјална	и	детска	заштита,	уредени	со	главните	Закон	
за	 социјална	 заштита	 и	 Закон	 за	 заштита	 на	 децата.	 Брошурата	 е	 правена	
паралелно	 со	 најновите	 измени	 на	 овие	 закони,	 а	 креирана	 е	 со	 цел	 да	 им	
излезе	во	пресрет	на	граѓаните	кои	имаат	потреба	од	поднесување	на	ново	
барање	за	остварување	на	некои	од	правата	содржани	подоле	во	текстот.	
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	ДЕЛ:1 
Општи информации за социјалната и детска заштита

1. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - ПОИМ 

Систем	 на	мерки,	 активности	 и	 политики	 за	 спречување	 и	 надминување	 на	
основните	социјални	ризици	на	кои	е	изложен	граѓанинот,	за	намалување	на	
сиромаштијата	и	социјалната	исклученост	и	за	јакнење	на	неговиот	капацитет	
за	сопствена	заштита.

Под	социјален	ризик		се	подразбира:
•	 ризици	 по	 здравјето	 (болест,	 повреда	 и	 инвалидност),	 на	 старост	 и	
стареење;	
•	 ризици	на	еднородителско	семејство;
•	 ризици	од	невработеност	и	сиромаштија,	
•	 ризици	од	друг	вид	на	социјална	исклученост

Минимум	 стандарди	 и	 начела	 за	 постапување	 во	 системот	 за	 социјална	
заштита:

•	 учество	на	корисникот	во	проценката	на	неговата	состојба	и	потреби,	
да	 биде	 информиран	 за	 расположливите	 услуги,	 да	 учествува	 во	
донесувањето	 одлуки	 за	 користење	 на	 потребните	 социјални	 услуги	
итн.	
•	 индивидуален	 пристап	 со	 секој	 корисник	 посебно	 според	 негови	
карактеристики	 и	 потреби.	 Целта	 е	 да	 се	 зајакнат	 неговите	 лични	
капацитети	за	независно	организирање	на	животот	и	само-помош	во	
иднина
•	 почитување	на	интегритетот	и	правата	на	корисникот	во	согласност	
со	 гарантираните	 човекови	 права	 и	 слободи,	 како	 и	 насочување	 на	
обезбедувањето	на	услугите	кон	негов	најдобар	интерес

1.1. ВИДОВИ ПАРИЧНИ ПРАВА ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
		
Пред	 поднесување	 барање	 за	 користење	 на	 било	 кое	 од	 паричните	 права	
од	 социјална	 заштита,	 барателите	мора	 да	 бидат	 информирани	 дека	 тие	 се	
одговорни	за	вистинитоста	на	податоците	во	барањето.	Доколку	на	барателот	
му	 е	 одобрено	 користење	 на	 било	 кое	 право,	 тој	 мора	 да	 да	 го	 извести	
надлежниот	 центар	 за	 социјална	 работа	 за	 секоја	 промена	 на	 фактите	
или	 околностите	 кои	 влијаат	 на	 користење	 на	 правото	 и	 биле	 основа	 за	
признавање	на	правото	од	социјална	заштита.	Ова	пријавување	на	променети	
околности	мора	да	се	направи	во	рок	од	15	дена	од	настанување	на	промената.	
Во	спротивно,	правото	се	губи.
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ШТО Е ГМП?

ИМОТНИ УСЛОВИ

ДРУГИ КОРИСТИ

ОБВРСКИ НА 
КОРИСНИКОТ НА 
ГМП

КОЈ ОДЛУЧУВА?

ИЗНОС НА ГМП 

Парична	помош	која	ја	обезбедува	државата	за	
материјално	необезбедено	лице	или	домаќинство,	
изложено	на	социјален	ризик,	констатиран	врз	основа	на	
непосреден	увид	и	документација	од	центарот	за	социјална	
работа	(ЦСР).

•	да	нема	имот	и	имотни	права	од	кои	може	да	се	издржува
•	доколку	има	во	сопственост	имот	и	имотни	права	од	
кои	може	да	се	издржува,	под	услов	за	тој	имотот	да	има	
склучено	договор	за	доживотна	издршка	со	ЦСР	

•	субвенција	за	ел.	енергија	од	октомври	до	март	=	1.000	
денари	усогласена	сума	соодветно
•	права	за	заштита	на	деца	согласно	Законот	за	заштита	на	
децата

Освен	горенаведените	обврски,	корисникот	мора:
•	да	се	пријавува	редовно	во	агенцијата	за	вработување	
како	невработено	лице	(обврска	која	важи	за	секое	друго	
полнолетно	лице	во	домаќинството	кое	е	невработено)	во	
спротивно	ГМП	може	да	биде	прекината
•	да	не	одбива	неоправдано	работно	ангажирање
•	да	соработува	со	надлежниот	центар	за	социјална	работа

Решение	носи	ЦСР.	Против	решението	е	дозволена	жалба	
преку	ЦСР	до	Државна	Комисија	за	одлучување	во	управна	
постапка	и	постапка	по	работен	однос	во	втор	степен.

Основица	е	4.000	денари	месечно	зголемена	согласно	
посебна	еквивалентна	скала	за	секој	нареден	(полнолетен,	
или	малолетен	член)

Гарантирана	минимална	помош	(ГМП)
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ЗА КОГО СЕ ДАВА?

КОЈ ИМА ПРАВО?

ДОКАЗ

КОЈ ОДЛУЧУВА ЗА 
ПРАВОТО?

КОЈ РЕШАВА?

ВИСИНА НА ПРАВОТО 

На	лице	со	тешка	или	длабока	интелектуална	попреченост	
или	најтешка	телесна	попреченост,	потполно	слепо	лице	
и	потполно	глуво	лице.	Секое	од	овие	лица	треба	да	е	
постаро	од	26	години,	но	најмногу	до	65	годишна	возраст.	

•	корисник	на	ГМП	
•	лице	кое	до	18	годишна	возраст	(а	најмногу	до	26	годишна	
возраст	доколку	било	под	старателство)	имало	статус	на	
дете	без	родители	и	без	родителска	грижа
=	ВО	СЕКОЈ	СЛУЧАЈ	ТРЕБА	ДА	СЕ	РАБОТИ	ЗА	МАТЕРИЈАЛНО	И	
СТАНБЕНО	НЕОБЕЗБЕДЕНО	ЛИЦЕ

Видот	и	обемот	на	попреченоста	ја	констатира	првостепена	
комисија	составена	од	тројца	лекари	специјалисти	со	
конзилијарно	мислење		

•	за	корисници	на	ГМП	одлучува	советот	на	општините	и	се	
исплаќа	од	буџетот	на	општината	
•	за	лица	со	статус	на	дете	без	родители	и	родителска	
грижа	се	исплаќаат	средства	од	Буџет	на	РСМ

Решение	за	правото	носи	ЦСР.	Против	решението	
незадоволна	странка	има	право	на	жалба	преку	ЦСР	до	
МТСП.	

•	7.204	денари	за	лице	со	тешка	или	длабока	интелектуална	
попреченост,	со	најтешка	телесна	попреченост	и	потполно	
слепо	лице	и
•	4.117	денари	за	потполно	глуво	лице.

Надоместок	заради	попреченост

Додаток		за	домување
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ЗА КОГО СЕ ДАВА?

ВИСИНА НА 
НАДОМЕСТОКОТ 
ЗАВИСИ ОД ОБЕМОТ 
НА ПОТРЕБАТА ЗА 
ПОМОШ И НЕГА ОД 
ДРУГО ЛИЦЕ

4.475 ден., со 
усогласување

3.959 ден., со 
усогласување

КОЈ РЕШАВА?

ДОКАЗ 

На	лице	со	минимум	навршени	26	години	возраст	и	кое:
•	е	со	умерена,	тешка	или	длабока	интелектуална	
попреченост,	
•	е	лице	со	потешка	и	најтешка	телесна	попреченост,	
•	е	потполно	слепо	лице,	
•	е	лице	со	трајни	промени	во	здравствената	состојба,	
=	на	кое	му	е	неопходна	помош	и	нега	бидејќи	не	може	
само	да	ги	врши	секојдневните	основни	активности	за	
живот.	

има	лице	со:
-	умерена	интелектуална	попреченост	и	
-	лице	кое	поради	трајни	промени	во	
здравствената	состојба	не	може	без	помош	
од	друго	лице	во	потполност	да	ги	задоволува	
основните	животни	потреби.

има	лице	со:
-	тешка	или	длабока	интелектуална	попреченост,	
-	лице	со	потешка	и	најтешка	телесна	
попреченост,	
-	потполно	слепо	лице,	лице	со	трајни	промени	
во	здравствената	состојба,	поради	што	не	може	
само	да	ги	задоволува	основните	потреби,	не	
може	ниту	со	помош	на	ортопедски	помагала	
самостојно	да	се	движи	во	станот	или	надвор	
од	станот,	самостојно	да	се	храни,	облекува,	да	
ја	одржува	личната	хигиена,	ниту	да	ги	врши	
основните	физиолошки	потреби.

П
О
ГО

Л
ЕМ

	О
Б
ЕМ

П
О
М
А
Л
	О
Б
ЕМ

Решение	за	правото	носи	ЦСР.	Против	решението	
незадоволна	странка	има	право	на	жалба	преку	ЦСР	до	
МТСП.		

•	Бартеловиот	индекс,	
•	мислењето	издадено	од	матичен	лекар
•	наод,	оцена	и	мислење	на	стручна	комисија	во	јавна	
здравствена	установа	во	состав	од	тројца	доктори	
специјалисти	или	супспецијалисти	

Надоместок	за	помош	и	нега	од	друго	лице
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•	скратеното	работно	време	мора	да	е	поради	нега	на	дете	(независно	од	неговата	
возраст)	со	попреченост	и	најтешки	облици	на	хронични	заболувања
•	се	остварува	во	надлежниот	ЦСР
•	надоместокот	на	плата	изнесува	50%	од	просечната	нето	плата	на	родителот	за	
претходната	година,	но	најмногу	до	50%	од	просечната	нето	плата	во	државата	за	
претходната	година.	

Надоместок	на	плата	за	скратено	работно	време

КОЈ ИМА ПРАВО?

ИЗНОС НА ПРАВОТО

КОЈ РЕШАВА?

•	родител	на	дете	со	попреченост	кој	се	грижел	за	детето	до	
неговата	26	годишна	возраст,	да	е	невработен	и	не	користи	
право	на	пензија,	кој	има	наполнето	62	(жена)	односно	64	
(маж)	години	живот.	
•	згрижувач	кој	згрижувал	лице	во	своето	семејство	
најмалку	петнаесет	години,	кој	има	наполнето	62	(жена)	
односно	64	(маж)	години	на	живот,	да	е	невработен	и	не	
користи	право	на	пензија	по	која	било	основа.

8.000,00	денари	месечно	со	соодветно	усогласување

Решение	за	правото	носи	ЦСР.	Против	решението	
незадоволна	странка	има	право	на	жалба	преку	ЦСР	до	
МТСП.	

Траен	надоместок
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КОЈ ИМА ПРАВО?

ИЗНОС НА ПРАВОТО

ОБВРСКИ НА 
КОРИСНИКОТ

КОЈ ОДЛУЧУВА? 

•	лице	или	на	семејство	кое	се	нашло	во	состојба	на	
социјален	ризик,	
•	лице	и	семејство	заради	претрпена	природна	непогода	
или	епидемија	(од	Буџет	на	РСМ)
•	лице	или	семејство	во	кое	некој	од	членовите	е	на	подолго	
лекување	во	здравствена	установа

-	лице	или	семејство	во	социјален	ризик,	
-	заради	претрпена	природна	непогода,	
епидемија	и	смрт	на	член	на	семејството,
-	лице	кое	има	потреба	од	операција	или	
подолго	лекување	во	странство	и
-	станбено	необезбедено	лице	корисник	на	
ГМП,	неспособно	за	работа,	како	помош	во	
обезбедување	на	нужно	сместување.

За	потребите	на	лице	-	жртва	на	семејно	
насилство	за	обезбедување	на	итна	заштита	и	
згрижување.

-	За	лице	или	семејство	во	социјален	ризик	во	
случај	на	подолго	лекување	во	здравствена	
установа,
-	жртва	на	семејно	насилство	за	остварување	
на	право	на	здравствена	заштита	и	
медицински	третман.

За	потребите	на	лице	или	семејство	во	
социјален	ризик	кој	не	остава	трајни	
последици,	а	е	неопходно	социјално	и	
материјално	обезбедување	на	лицето.

За	лице	кое	до	18-годишна	возраст	имало	
статус	на	дете	без	родители	и	без	родителска	
грижа,	
Или	било	под	старателство	и	по	престанување	
на	старателството
=помошта	е	ограничена	за	барател	до	
26-годишна	возраст

до	
30.000,00	ден.

до	
15.000,00	ден.

до	
12.000,00	ден

до	
4.500,00	ден.

до	180.000	ден.	
како	
интервентна	
еднократна	
парична	помош	

Во	рок	од	15	дена	од	кога	средствата	се	искористени,	а	
најдоцна	три	месеци	од	добивање	на	помошта,	до	ЦСР	да	
достави	докази	дека	средствата	се	искористени	за	целта	
наведена	во	барањето,	освен	за	еднократна	парична	
помош	во	висина	до	4.500	денари.		

Надлежниот	ЦСР,	по	исклучок	во	итни	и	неодложни	
ситуации	–	министерот	за	труд	и	социјална	политика.	
Против	решението	незадоволна	странка	има	право	на	
жалба	преку	ЦСР	до	МТСП.	

Еднократна	парична	помош	и	помош	во	натура
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Заедничко	за	сите	парични	права	од	социјална	заштата	се	правилата	по	кои	
се	одлучува	за	истите.	Така,	најпрво	ЦСР	најдоцна	во	рок	од	3	дена	од	приемот	
на	барањето	е	должен	по	службена	должност	да	прибере	докази	и	податоци	
од	 други	 органи	 на	 управата	 кои	 водат	 сопствена	 службена	 евиденција	 (на	
пример,	 до	 Агенција	 за	 катастар	 на	 недвижности	 за	 утврдување	 на	 имотна	
состојба	на	барателот	и	членовите	на	неговото	домаќинство).		

Пред	да	одлучи	за	правото,	ЦСР	на	граѓанинот	му	укажува	стручна	помош	при	
поднесувањето	на	барањето	и	за	можноста	да	остварува	права	врз	основа	на	
други	прописи.

ЦСР,	 а	 во	 определени	 случаи	 кога	 по	 поднесено	 барање	 одлучува	МТСП,	 се	
должни	да	донесе	решение	во	рок	од	60	дена	од	денот	на	поднесувањето	на	
барањето	со	потребната	документација.	

1.2. СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ 
		

1.2.1.	Услуги	на	информирање	и	упатување	-	опфаќаат	информирање	за	
правата,	 првична	 проценка	 и	 упатување	 до	 други	 институции,	 со	 цел	
остварување	непречен	пристап	до	правата	и	услугите.

1.2.2.	 Услуги	 на	 стручна	 помош	 и	 поддршка	 -	 опфаќаат	 помош	 и	
поддршка	за	надминување	на	индивидуални	и	семејни	проблеми	преку	
проценка,	планирање,	интервенции	за	заштита,	следење	на	состојбата	
по	 завршување	 на	 интервенциите,	 одржување	 на	 добросостојбата	 и	
долгорочно	оспособување	за	самостојно	надминување	на	социјалните	
проблеми.

1.2.3.	 Услуги	 на	 советување	 -	 со	 цел	 превенирање,	 ублажување	 и	
надминување	на	 последиците	 од	 настанатите	 социјални	 проблеми	на	
поединец	и	семејство,	особено,	меѓудругите,	за	семејства	со	нарушени	
семејни	 односи,	 жртви	 на	 семејно	 насилство,	 сторители	 на	 семејно	
насилство	итн.	

1.2.4.	Услуги	во	домот	-	за	помош	и	нега	во	домот	на	лице	со	привремено	
или	трајно	намален	функционален	капацитет,	кои	се	даваат	во	форма	
на	1.	помош	и	нега	во	домот	и	2.	лична	асистенција.

1.2.5.	 Услуги	 во	 заедницата	 -	 опфаќаат	 услуги	 на	 дневен,	 привремен	
престој,	 ресоцијализација,	 рехабилитација,	 реинтеграција,	 одмена	 на	
семејна	 грижа	 и	 куќа	 на	 пола	 пат,	 заради	 превенција,	 згрижување	 и	
заштита,	а	со	цел	овозможување	на	корисникот	да	продолжи	да	живее	
во	сопствениот	дом,	односно	заедницата	и	превенција	на	потребата	од	
вонсемејна	заштита.
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1.2.6.	Услуги	за	вон-семејна	заштита	-	сместување,	помош	и	поддршка	
од	стручни	лица,	згрижување,	исхрана,	облека,	здравствена	заштита,	и	
други	услуги	во	зависност	од	видот	на	корисниците,	кои	немаат	услови	
за	живеење	во	своето	семејство	или	од	други	причини	им	е	потребна	
вон-семејна	 заштита.	 Тука	 се	 вклучени:	 1.	 живеење	 со	 поддршка,	 2.	
згрижување	во	друго	семејство	и	3.	сместување	во	установа.

1.3. РЕФУНДАЦИЈА НА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКА НА ВОЗИЛО ЗА ПРЕВОЗ НА ЛИЦЕ 
СО ПОПРЕЧЕНОСТ 
		

1.3.1.	НА	КОИ	СРЕДСТВА	МОЖЕ	ДА	СЕ	БАРА	РЕФУНДАЦИЈА?	-	на	средства	
платени	како	царински	давачки,	данок	на	додадена	вредност	и	акциза	
за	набавка	на	патнички	автомобил	со	купопродажна	вредност	до	10.000	
евра	во	денарска	противвредност,	односно	со	купопродажна	вредност	
до	 20.000	 евра	 во	 денарска	 противвредност,	 доколку	 во	 возилото	 е	
вградена	 дополнителна	 опрема	 која	 овозможува	 лицето	 самостојно	
да	го	управува	возилото.	Висината	на	средствата	кои	се	рефундираат	
може	да	изнесува	најмногу	до	180.000	денари.

1.3.2.	 КАКО	 СЕ	 БАРА	 РЕФУНДАЦИЈА	 НА	 СРЕДСТВАТА?	 –	 со	 поднесување	
писмено	барање	до	Комисија	за	рефундирање	на	средства	за	набавка	
на	 патнички	 автомобил,	 преку	 надлежниот	 центар	 за	 социјална	
работа.	 ЦСР	 најпрво	 формира	 комисија	 која	 врши	 увид	 во	 домот	 на	
подносителот,	го	спроведува	увидот	во	домот	и	ја	утврдува	фактичката	
состојба	 за	 користење	на	возилото.	 За	 тоа	 составува	 записник.	Потоа	
барањето	 за	 рефундирање	на	 средствата	 со	 записникот	 ги	 доставува	
до	 Комисијата	 за	 рефундирање	 на	 средствата,	 која	 го	 разгледува	 и	
носи	 сопствено	 мислење.	Мислењето	 го	 доставува	 до	Министерот	 за	
труд	и	социјална	политика,	кој	понатака	носи	решение	за	рефундирање	
на	 средствата.	Доколку	 лицето	 на	 кое	му	 се	 рефундирани	 средствата	
во	период	од	5	 години	по	добивање	на	 средствата	 го	отуѓи	возилото,	
должен	 е	 да	 ги	 врати	 рефундираните	 средства	 со	 законска	 казнена	
камата,	 освен	 во	 случај	 на	 отуѓување	 на	 оштетено	 возило	 во	 висина	
од	 над	 80%	 од	 вредноста.	 Комисијата	 за	 рефундирање	 на	 средства	
за	 набавка	 на	 патнички	 автомобил,	 најмалку	 еднаш	 годишно	 врши	
проверка	на	наменското	користење	на	патничкиот	автомобил	за	лицето	
на	кое	му	се	рефундирани	средства.

1.4. ДРУГИ ПОСТАПКИ КОИ ГИ ВОДИ ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

•	Постапката	за	мирење	на	брачните	другари;	личните	односи	на	дете	
со	родител	со	кого	не	живее	заедно
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•	 Постапка	 за	 утврдување	 на	 вид	 и	 степен	 на	 попреченост	 и	
евидентирање	на	лице	со	пречки	во	развојот
•		Постапка	 за	 доживотно	 издржување	 на	 полнолетно	 лице	 кои	 има	
приходи	од	имот	и	кое	поднело	барање	за	вон-семејна	заштита
•		Постапки	 за	 преземање	 мерки	 за	 заштита	 и	 згрижување	 на	 лица	
жртви	на	семејно	насилство	и	жртви	на	трговија	со	луѓе.	

2. ПАРИЧНИ ПРАВА ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА 

ЗА КОГО СЕ ДАВА?

ЗА ШТО СЕ 
КОРИСТИ?

УСЛОВИ ЗА ПРИХОД 
НА СЕМЕЈСТВОТО

ВИСИНА НА 
МЕСЕЧЕН ИЗНОС НА 
ПРАВОТО

ДО КОГА СЕ КОРИСТИ?

За	дете	државјанин	кое	живее	во	домаќинство	со	постојано	
место	на	живеење	во	државата		и	доколку	домаќинството	
не	поседува	имот	и	имотни	права	од	кои	може	да	се	
издржува,	а	го	остварува	еден	од	родителите	на	детето,	
старателот	или	лицето	на	кое	со	решение	на	надлежниот	
центар	за	социјална	работа	детето	му	е	доверено	на	
чување	и	воспитание	под	услови	утврдени	со	овој	закон.
Се	дава	на:
-	деца	родени	во	брак	или	вон	брак,	посвоени	деца,	
како	и	за	внуци,	браќа,	сестри	и	за	други	деца	земени	на	
издржување	дури	и	кога	имаат	родители	но	кои	се	наполно	
или	трајно	неспособни	за	работа,	на	издржување	казна	
затвор	или	им	е	одземено	родителското	право
-	дете	кое	е	без	родителска	грижа,	а	е	сместено	во	
згрижувачко	семејство.

За	покривање	на	дел	од	трошоците	во	подигање	и	развој	
на	детето,	во	заисност	од	материјалната	состојба	на	
домаќинството.

Приходот	на	членовите	на	домаќинството	се	во	висина	
до	прагот	за	пристап	на	правото	на	детски	додаток,	кој	е	
поставен	на	6.000	денари,	а	кој	се	зголемува	за	секој	член	
на	домаќинството	за	коефициент	од	еквивалентната	скала

Зависно	од	бројот	и	возраста	на	децата	во	семејството	(на	
пример,	за	едно	дете	на	училишна	возраст	=	1.000,00	ден;	
за	едно	дете	кое	не	е	на	училишна	возраст	=	1.200,00	ден;	
за	две	и	повеќе	деца	кои	не	се	сите	на	училишна	возраст	=	
1.600,00	ден	итн).	

До	наполнување	18	години	живот	на	детето.

Детски	додаток



14

ЗА КОГО СЕ ДАВА?

ВИСИНА НА 
ДОДАТОКОТ

ЗА КОГО СЕ ДАВА?

ДОКАЗ

ВИСИНА НА 
ПОМОШТА

За	дете	со	пречки	во	телесниот	или	интелектуалниот	
развој	или	комбинирани	пречки	во	развојот	до	26	години	
живот,	доколку	не	е	сместено	во	установа	за	вон-семејна	
социјална	заштита	или	друга	установа	со	решение	на	ЦСР.	
односно:
-	тешки,	потешки	или	најтешки	пречки	во	телесниот	развој,
-	умерена,	тешка	или	длабока	интелектуална	попреченост,
-	најтешки	облици	на	хронични	заболувања,
-	најтежок	степен	на	оштетување	на	видот,	слухот	или	
говорот	(меѓу	кои	и	лице	со	аутизам	и	лице	со	оштетен	или	
изгубен	порано	стекнат	говор),
-	Даунов	синдром	и
-	повеќе	видови	на	пречки	(комбинирани)	во	развојот.

•	5.021,00	ден
•	7.531,00	ден.	за	самохран	родител	
•	6.276,00	ден.	за	материјално	необезбедени	родители,	кои	
се	корисници	на	гарантирана	минимална	помош	

За	семејство	за	прво	и	второ	живо	новородено	дете	по	ред	
на	раѓање	на	мајката,	или	посвоени	деца	на	возраст	до	1	
година,	а	го	остварува	еден	од	родителите	кој	мора	да	е	
државјанин	со	постојано	место	на	живеење	од	најмалку	12	
месеци	непрекинато	до	денот	на	раѓањето	на	детето.		

Наод,	оцена	и	мислење	за	потребата	од	остварување	на	
посебен	додаток	

•	5.000,00	ден	за	прво	новороденче
•	20.000,00	ден	за	второ	новореденче

Посебен	додаток

Еднократна	парична	помош	за	новороденче
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ЗА КОГО СЕ ДАВА?

УСЛОВИ ЗА ПРИХОД 

ИЗНОС НА 
ДОДАТОКОТ

ДРУГИ УСЛОВИ 
КОИ МОРА ДА ГИ 
ИСПОЛНИ И ДОКАЖЕ 
МАЈКАТА

За	трето	живородено	дете,	и	ова	право	го	остварува	
мајката	која	е	државјанин	со	постојано	место	на	живеење	
во	РСМ	последните	3	години	пред	раѓање	на	детето.	
По	исклучок	правото	го	остварува	таткото	или	старателот	
на	детето	доколку	мајката	не	е	жива,	го	напуштила	детето,	
или	од	оправдани	причини	(здравствена	состојба,	одземена	
деловна	состојба	и	сл.)	е	спречена	непосредно	да	се	грижи	
за	детето.	

Вкупниот	просечен	приход	на	семејството	на	мајката	по	
сите	основи	да	е	понизок	од	висината	на	минималната	нето	
плата	утврдена	за	претходната	година.

8.048	денари	соодветно	усогласен	според	трошоци	на	
живот.
Надоместокот	се	исплаќа	во	период	од	10	години.	

-	непосредно	да	се	грижи	за	детето	за	кое	поднела	барање,	
-	децата	од	претходниот	ред	на	раѓање	да	не	се	сместени	
во	установа	за	социјална	заштита,	згрижувачко	семејство	
или	не	се	дадени	на	посвојување
-	да	не	и	е	одземено	родителското	право	
-	за	време	на	бременоста	да	вршела	здравствени	прегледи	
и	контроли	кај	матичен	гинеколог
-	во	текот	на	животот	детето	да	ги	прима	задолжителните	
вакцинации
-	детето	кога	ќе	наполни	возраст	да	биде	запишано	и	
редовно	да	ја	следи	наставата	во	основно	училиште,	
освен	по	исклучок	за	дете	кое	поради	болест	или	
повреда	е	спречено	редовно	да	ја	посетува	наставата	
и	заради	таквата	спреченост	вонредно	го	продолжува	
образованието	согласно	со	закон	или	кое	поради	степенот	
на	попреченоста	не	може	да	се	образува	согласно	со	закон
-	мајката	во	моментот	на	поднесувањето	на	барањето	мора	
да	живее	и	работи	во	РСМ.

Родителски	додаток	за	дете
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ЗА КОГО СЕ ДАВА

ЗА ШТО СЕ КОРИСТИ 

КОГА ПРЕСТАНУВА 
ПРАВОТО НА 
ДОДАТОК 

УСЛОВИ ЗА ПРИХОД 

ИЗНОС НА 
ДОДАТОКОТ  

Домаќинство	со	дете	кое	е	на	редовно	школување	во	
основно	или	средно	образование	во	училиштата	во	РСМ,	
кое	присуствува	на	најмалку	85%	од	вкупниот	број	на	
реализирани	наставни	часови	и	не	користело	додаток	за	
образование	за	истата	учебна	година.	Правото	може	да	го	
користи	домаќинство	со	дете	кое	е	на	редовно	школување	
во	основно	или	средно	образование,	кое	остварило	право	
на	гарантирана	минимална	помош	согласно	Законот	за	
социјална	заштита,	како	и	старател	на	дете	без	родители	
и	родителска	грижа	кое	не	е	сместено	во	установа	за	вон-
семејна	социјална	заштита.	

Покривање	на	дел	од	трошоците	на	домаќинството	
поврзани	со	образованието	на	децата.	

•	Кога	детето	повеќе	не	е	на	средношколска	возраст,
•	Кога	детето	го	прекинало	посетувањето	на	училиштето,
•	Кога	се	дадени	невистинити	или	нецелосни	податоци,
•	Кога	корисникот	на	додатокот	за	образование	
поднесе	барање	за	престанок	на	правото	на	додаток	за	
образование

Приходот	на	членови	во	домаќинството	да	бидат	до	
6.000	денари,	зголемен	за	секој	член	на	домакинството	
според	соодветен	коефициент	од	еквивалентната	скала,	
ограничено	најмногу	до	осум	члена	во	домаќинството.	
Еквивалентната	скала	се	зголемува	дополнително	за	
самохран	родител.

700	денари	месечно	за	ученик	во	основно	образование,	
1000	денари	месечно	за	ученик	во	средно	образование	
во	текот	на	учебната	година,	соодветно	усогласен	според	
трошоци	на	живот.	Исплатата	на	додатокот	за	образование	
се	врши	во	4	мерни	периоди:	декември,	февруари,	мај	и	
јули.

Додаток	за	образование
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ЗА КОГО СЕ ДАВА

ЗА КОГО СЕ ДАВА

ЗА ШТО СЕ КОРИСТИ 

ИЗНОС НА 
ДОДАТОКОТ 

За	дете	на	кое	материјалната	состојба	на	семејството	е	
нарушена	поради	претрпена	природна	непогода	(пожар,	
поплава,	земјотрес	и	друго),	или	за	самохрани	родители	
кои	се	корисници	на	ГМП	чии	деца	се	згрижени	во	јавна	
установа	за	деца	–	детска	градинка.

Лице,	кое	до	својата	18	годишна	возраст	имало	статус	на	
дете	без	родители	и	родителска	грижа	и:	
•	е	редовен	ученик	во	средно	училиште	
•	е	запишано	како	редовен	студент	на	некој	од	јавните	
високообразовни	универзитети	во	РСМ,	за	секоја	редовна	
студиска	година,	најдоцна	до	26	годишна	возраст.	Исто	
така,	лицето	има	право	на	додаток	и	доколку	се	запише	
втор	циклус	магистерски	студии,	но	најмногу	до	три	
години	од	денот	на	запишување	и	кое	ќе	се	запише	на	
трет	циклус	докторски	студии	на	јавните	високообразовни	
установи	во	РСМ,	но	најмногу	до	шест	години	од	денот	на	
запишувањето.	

За	трошоците	за	згрижување	и	воспитание	и	одмор	и	
рекреација	на	деца	во	јавна	установа	за	деца.		

1.	За	средно	образование:	
•	1.600	денари	месечно,	доколку	лицето	користи	
гарантирана	минимална	помош
•	5.600	денари	месечно,	доколку	лицето	не	користи	
гарантирана	минимална	помош	и	ако	лицето	нема	приходи	
и	имот	од	кој	може	да	се	издржува

2.	За	студент	на	јавните	високо	образовни	установи	(прв,	
втор	и	трет	циклус):	
•	12.000	денари	месечно,	ако	лицето	користи	социјален	стан	
под	закуп	
•	24.000	денари	месечно,	ако	лицето	не	користи	социјален	
стан	под	закуп	

Партиципација

Додаток	за	образование	на	лице	кое	до	18	годишна	возраст	
имало	статус	на	дете	без	родители	и	родителска	грижа
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ДЕЛ 2:	

КОЛЕКЦИЈА НА НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА И ПРАКТИЧНИ СОВЕТИ 

• Дали доколку сум корисник на гарантирана минимална помош, а имам 
малолетно дете може да го искористам и правото на детски додаток?	-	Да,	
може	да	се	комбинира	правото	од	гарантирана	минимална	помош	со	детскиот	
додаток,	доколку	се	исполнети	и	условите	за	гарантирана	минимална	помош,	
односно	спаѓате	во	групата	во	која	приходите	се	под	минималниот	граничен	
износ.

• Дали извршителите може да вршат извршување на парични побараување, 
врз средствата обезбедени  врз основа на права на парична помош од 
социјална заштита?	 -	Не,	согласно	законот	за	извршување,	чл.116,	изземени	
од	 извршување	 се	 примањата	 врз	 основа	 на	 права	 на	 парична	 помош	 од	
социјална	заштита.

• Корисник сум на родителски додаток, дали може да поднесам барање за 
гарантирана минимална помош?	 -	Не,	доколку	сте	корисник	на	родителски	
додаток,	не	можете	да	поднесете	барање	за	гарантирана	минимална	помош,	
овие	 две	 права	 не	 можат	 да	 се	 комбинираат,	 можете	 да	 се	 откажете	 од	
родителскиот	додаток	во	корист	на	гарантираната	минимална	помош.	

• По втор пат имам живо родено дете, дали ми следува некаква парична 
помош?	-	Да,	тоа	е	еднократна	парична	помош	за	новороденче,	се	поднесува	
барање	 до	 Центарот	 за	 социјални	 работи	 најдоцна	 до	 наполнети	 3	 месеци	
живот	на	детето.

ДОПОЛНИТЕЛНИ 
УСЛОВИ ЗА 
РОДИТЕЛОТ 

НАЧИН НА 
УТВРДУВАЊЕ НА 
ПАРТИЦИПАЦИЈА   

Родителот	на	детето	треба	да	е	државјанин	на	РСМ	и	
да	има	постојано		место	на	живеење	од	најмалку	12	
месеци	непрекинато	на	територијата	на	РСМ,	до	денот	на	
поднесување	на	барањето

-За	дете	на	кое	материјалната	состојба	на	семејството	
е	нарушена	поради	претрпена	природна	непогода	-	
партиципацијата	се	обезбедува	во	цената	на	услугата	по	
дете	што	ја	плаќа	родителот
-За	самохран	родител	кој	е	корисник	на	гарантирана	
минимална	помош	чии	деца	се	згрижени	во	јавна	установа	
за	деца		-		висината	на	правото	е	еднаква	на	цената	на	
услугата	во	јавната	установа	за	деца
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