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ЦЕЛ НА ПРИРАЧНИКОТ

Прирачникот е наменет пред се за вработените во РИЦ-овите со цел да биде
корисна алатка преку која ќе се обезбеди еднаквост и достапност на корисниците
од Ромската заедница до процесот за остварување права од социјалната и детската
заштита.
Истиот е изработен со цел да креира заеднички пристап на сите учесници во процесот
за остварување права од социјална и детска заштита (РИЦ и корисници на права),да
го подобри разбирањето за процесот на остварување права и да обезбеди детали за
процесот на остварување на правата од областа на социјалната и детската заштита.
Прирачникот има за цел да ги идентификува сите активности кои треба да се
извршат во рамките на процесот и да обезбеди успешна организација и координација
за реализирање на активностите на РИЦ во остварување на правата, да обезбеди
документираност на процесот на остварување на права, оправданост и транспарентност
на процесот како и да обезбеди законитост, навременост, комплетност и точност на
процесот на остварување на правата од областа на социјалната и детската заштита.
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ПРАВНА РАМКА
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II. ПРАВНА РАМКА

• Правилник за начинот на остварување на правото на парична помош за
социјално домување за лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без
родители и родителска грижа, односно по престанување на старателството,
а најмногу до 26 години возраст(Службен весник на РМ бр. 54/2010)
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• Правилник за надомест на плата за скратено работно време поради нега на
хендикепирано дете (Службен весник на РМ бр. 53/98)
• Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за донесување
на решение од директорот на Центарот за социјална работа(Службен весник
на РМ бр. 95/2011)

II-1 . ЗАКОНИ
• Закон за социјална заштита (Службен весник на РМ бр. 79/2009 , 36/2011 и
51/2011)
• Закон за заштита на децата(Службен весник на РМ бр.170/2010) (Пречистен
текст)
II-2 .ПРАВИЛНИЦИ
II.2.1. Правилници донесени согласно со Законот за социјална заштита
• Правилник за начинот на остварување и користење на правото на социјална
парична помош (Службен весник на РМ, бр. 146/09)
• Правилник за начинот и условите за остварување право на паричен надоместок
за помош и нега од друго лице (Службен весник на РМ бр. 122/2009)
• Правилник за начинот на остварување на правото на постојана парична помош
(Службен весник на РМ, бр.146/09)
• Правилник за начинот на утврдување на состојбата на приходите, имотот,
имотните права и потребната документација за остварување на правото на
парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без
родители и родителска грижа (Службен весник на РМ, бр. 122/09)
• Правилник за начинот на остварување на правото на еднократна парична
помош и потребна документација за остварување на ова право(Службен
весник на РМ бр. 122/09)
• Правилник за начинот на определеување на носителот на правото на
социјална парична помош, прикажување на приходите на лице, семејство
или домаќинство при поднесување на барање за остварување на правото
и потребната документација за потврдување на состојбата на приходите
(Службен Весник на РМ, бр.103/07)

• Правилник за поблиските услови, критериуми и начинот на остварување на
правото на еднократна парична помош за новороденче и на правото на
родителски додаток за дете (Службен весник на РМ бр. 163/08)
• Правилник за изменување и дополнување на правилникот за поблиските
услови, критериуми и начинот на остварување на правото на еднократна
парична помош за новороденче и на правото на родителски додаток за дете
(Службен весник на РМ бр34/09)
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ВОВЕД

III.ВОВЕД

Законот за социјалната заштита го уредува системот и организацијата на социјалната
заштита, правата од социјалната заштита, финансирањето и постапката на остварување на правата од социјалната заштита .
Социјалната заштита е систем на мерки, активности и политики за спечување и
надминување на основните социјални ризици на кои е изложен граѓанинот во текот
на животот, за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост и за јакнење
на неговиот капацитет за сопствена заштита. Под социјален ризик се подразбираат:
-ризици по здравјето(болест, повреда и инвалидност)
-ризици на старост и стареење
-ризици на еднородителско семејство
-ризици од невработеност, губење на приход за издржување по основа на
работа и слично
-ризици од сиромаштија и
-ризици од друг вид на социјална исклученост.
Законот за заштита на децата утврдува дека заштитата на децата е организирана
дејност заснована на правата на децата, како и на правата и обврските на родителите
и на државата за планирање на семејството, обезбедување услови и животен стандард
што одговара на физичкиот, менталниот, емоционалниот, моралниот и социјалниот
развој на децата и обврските на државата во создавањето на услови за водење на
хумана популациона политика, давање соодветна материјална помош на родителите
според можностите на државата за издржување, подигнување, грижа и заштита на
децата и организирање и обезбедување на развој на установи и служби за заштита
на децата.
Заштита на децата се остварува преку обезбедување на определени права и облици
за заштита на децата.
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Услуги и мерки
од социјалната заштита

IV. Услуги и мерки
од социјалната заштита

IV-1 Социјална превенција
За остварување на социјалната превенција, се преземаат мерки за спречување на
настанување на социјален ризик за граѓанинот, семејството или група на население
особено преку:
•
едукативно-советувалишна работа,
•
развивање на формите на самопомош,
•
волонтерска работа со лично ангажирање и
•
примена на други методи кои соодветствуваат на потребите на корисниците
на социјална заштита.
IV-2. Вонинституционалната заштита опфаќа право на:
•
Прва социјална услуга на корисници на социјална заштита
•
Помош на поединец
•
Помош на семејство
•
домашна нега и помош на поединец и семејство
•
дневно и привремено прифаќање и згрижување како помош на
поединиц и семејство
•
сместување во згрижувачко семејство
•
сместување во мал групен дом и
•
организирано живеење со поддршка
•
IV-3. Институционална заштита
•
Право на оспособување за работно- производна активност
•
Право на сместување во установа за социјална заштита
IV-4. Права на парична помош од социјална заштита
•
социјална парична помош
•
постојана парична помош
•
парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете
без родители и родителска грижа
•
парична помош на мајка која родила четврто дете
•
паричен надоместок за помош и нега од друго лице
•
еднократна парична помош и помош во натура

•
•
•
•

надоместок на плата за скратено работно време поради нега на дете со
телесни или ментални пречки во развојот
парична помош за социјално домување
право на здравствена заштита и
Додаток за слепило и мобилност
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V. 1. Социјална парична помош
V.1.1 Вовед
Согласно Законот за социјална заштита за материјално необезбедено се смета
лице и домаќинство кое остварува приходи по сите основи пониски од износот
на социјалната парична помош, утврден со законот за социјална заштита и кое не
поседува имот и имотни права од кои може да се издржува.
V.1.2. Oпис на правото на социјална парична помош
Право на социјална парична помош има лице способно за работа и домаќинство,
материјално необезбедено и кое според други прописи не може да обезбеди средства
за егзистенција.
Како домаќинство законот подразбира заедница на членови на семејството и други
роднини меѓу кои не постои законска обврска за меѓусебно издржување , кои
заеднички придонесуваат , стопанисуваат и трошат.
Лице кое е на издржување на казна затвор подолго од 30 дена или сместено во
згрижувачко семејство во установа за социјална или друга установа со решение на
центарот за социјална работа, не се смета за член на домачинството за тој период.
V.1.3. Постапка и начин на остварување на правото и потребна документација
Подносителот на барањето за остварување на право на социјална парична помош
до Центарот за социјални работи на подрачјето на кое има живеалиште, за себе и
членовите на домаќинството приложува:
1.
фотокопија на важечка лична карта за државјани на Република Македонија,
дозвола за постојан престој на странецот, фотокопија од лична карта за признат
бегалец или фотокопија на лична карта за лице под хуманитарна или (односно)
супсидијарна заштита;
2.
фотокопија на извод од матичната книга на родените;
3.
фотокопија на извод од матичната книга на венчаните;
4.
фотокопија на извод од матичната книга на умрените (матична служба при
Министерството за внатрешни работи);
5.
фотокопија на пресуда за развод на брак;
6.
уверение дали лицето е даночен обврзник од имот или приходи;

имотен лист од катастар;
потврда за остварени приходи од плата во Република Македонија или странство;
потврда за корисник на пензија (остварена во република Македонија или
странство);
потврда од Агенција за вработување на Република Македонија, за невработени
членови во семејството;
потврда за поседување регистрирано моторно возило кое не го отуѓил во
последните шест месеци пред поднесување на барањето, возило употребливо за
комерцијални цели (комбе, автобус, камион, такси);
Исто така подносителот на барањето со писмена изјава пред Центарот потврдува
дали остварува и други приходи (од привремена работа во странство, штеден
влог и камати од заштеди, поседување и приходи од хартии од вредност).

V.1.4. Висина на правото
Висината на социјалната парична помош за носителот на правото изнесува 2.140
денари.
За секој следен член на домаќинството основицата се зголемува за коефициент 0.37,
а најмногу до пет члена:
•
за двочлено домаќинство 2.979 денари
•
за тричлено домаќинство 3.783 денари
•
за четиричлено домаќинство 4.585 денари
•
за петтчлено домаќинство 5.393 денари
V.1.5 Рокови за остварување на правото и престанок на правото
Рокови
Носителот на правото на социјална парична помош е должен да ја потврди состојбата
на месечните приходи за себе и сите членови во домаќинството, при поднесувањето
на барањето и во текот на користењето на правото (секој месец се потпишува
во Центарот). Ако носителот не го направи тоа секој месец правото на социјална
парична помош престанува и не може да се оствари во наредните шест месеци.
Престанок на правото
На лицето кое остварило право на социјална парична помош му престанува правото
на социјална парична помош ако се утврди дека дало нецелосни или невистинити
податоци за семејната и материјалната состојба, како и за состојбата со имотот и
имотните права, или не извести за настанатата промена во материјалната, семејната
и имотната состојба за себе и членовите на домаќинството. Во таков случај во
решението за престанок на правото се определува дека правото не може да се оствари
во наредните 12 месеци.
Корисниците на социјална парична помош можат да бидат работно ангажирани за
извршување на јавни работи до пет дена во месецот и за извршување на сезонски
работи и други повремени работи од градоначалникот на единицата на локалната
самоуправа освен пензионер, жена за време на бременост, млади мајки до девет
месеци породилно отсуство, ученик, студент итн.
Ако корисникот на социјална парична помош неоправдано го одбие работното
ангажирање ќе се исклучи од користењето на правото на социјална парична помош
во наредните 12 месеци(семејството, домаќинството ќе продолжи да прима без него).
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V.1.6. Постапка по жалба
Незадоволната странка против решение на центарот за социјална работа по барање
за остварување на било кое право од законот за социјална заштита има право на
жалба до министерството за труд и социјална политика.
Министерот во постапка по жалба против решението на центарот е должен да донесе
решение во рок од 60 дена од денот на поднесување на жалбата.
Жалбата се поднесува преку центарот за социјална работа на подрачјето на кое
живее подносителот до Министерството за труд и социјална политика. Жалбата
треба да содржи елементи како што се: органот до кого се доставува жалбата, број
на решение против кое се поднесува жалбата , име и презиме и место на живењее на
подносителот, основот поради кој се оспорува решението (погрешно или нецелосно
утврдена фактичка состојба и повреда на материјалното право) да се приложат нови
факти и докази ако ги има кој би биле основ за поинакво одлучување во втор степен
, дата и потпис на подносителот . Жалбата се изготвува во два примероци од кој
еден за центарот а еден за подносителот на кој задолжително ќе се стави приемен
штембил со број и дата дека истата е уредно заведена и примена во писарницата на
центарот. Ако жалбата се праќа по пошта задолжително се доставува со препорачана
пратка како подносителот би имал доказ дека истата е уредно поднесена.
Против донесено решение од министерот за труд и социјална политика, незадоволната
странка може да се поднесе тужба до Управениот Суд на РМ во рок од 30 дена од
приемот на решението.
V.1.7. Новини значајни за сите права од Законот за социјална заштита во
постапка по жалба
За остварување на правата од социјална заштита и тоа за остварување право на,
социјална парична помош, постојана парична помош, парична помош на лице кое до
18 години имало статус на дете без родители и родителска грижа, парична помош на
мајка која родила четврто дете, паричен надоместок за помош и нега од друго лице,
еднократна парична помош и помош во натура, надоместок на плата за скратено
работно време поради нега на дете со телесни или ментални пречки во развојот,
парична помош за социјално домување, право на додаток за слепило и мобилност,
сместување во згрижувачко семејство, мал групен дом, организирано живеење со
поддршка, установа за социјална заштита Центарот за социјална работа е должен
да донесе решение во рок од 60 дена од денот на поднесувањето на барањето со
потребната документација.
По истекот на овој рок подносителот на барањето во рок од 3 работни дена има право
да поднесе барање за донесување решение до директорот на центарот. Директорот на
центарот е должен во рок од 5 дена од приемот на барањето да донесе решение со кое
барањето ќе го уважи или ќе го одбие барањето . Ако директорот во рок од 5 дена не
донесе решение подносителот може да го извести Државниот управен инспекторат
во рок од пет работни дена. ДУИ е должен во рок од 10 дена да изврши надзор во
центарот дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од 3 работни дена
од извршениот надзор да го информира подносителот на барањето.
Согласно Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за
донесување решение од директорот на центарот за социјална работа (Службен
весник на РМ бр. 95/2011) кој влегува во сила на 30.09.2011 година и согласно кој
барање за донесување решение од страна на директорот на центарот за социјална

работа заради не донесување на решение по поднесено барање во рокот утврден
во членот 197 од Законот за социјална заштита(60 дена за сите парични права )
директорот е должен во рок од 5 дена од приемот на барањето да донесе решение
по поднесеното барање со кое барањето го уважува врз основа на кое странката ќе
го оствари правото утврдено во членот 1 на Правилникот за формата и содржината
на образецот на барањето за донесување решение од директорот на центарот за
социјална работа или ќе го одбие барањето .
Напомена: Овие правила за роковите влегуваат во сила од 30.09.2011 година.
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Види пример 1. Образец на барање за СПП- БСП-1
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1.Б - тужба до управен суд страна 32
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Пример 1. образец на барање за БСП-1

Пример 1.А - жалба на решение
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ПРЕКУ
JU ME\UOP[TINSKI CENTAR ZA SOCIJALNA
___________
ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА СКОПЈЕ

Во законски рок ја поднесувам жалбата поради погрешно утврдена фактичка
состојба со горе цитираното решение со кое ми престанува правото на
____________________(се наведува правото пример:паричен надоместок за
помош и нега од друго лице/или било кое друго право согласно ЗСЗ ).
На _____________ година Центарот за социјална работа __________ или
стручна комисија донесе решение со кое ми престанува правото_____________
поради____________________.
Пример: се објаснува конкретниот настан_______________________ или
пример со текст:Комисијата за туѓа нега дојде да ме посети во мојот дом со
комплетната документација, јас поради епилептични напади лежев и ми рекоа
дека се дојдени за контрола на приложените документи да утврдат дали се уште
постои потреба од остварување на ова право.
По извесно време на ден _________ година добив решение со кое ми е укинато
правото _______________ пример:на туѓа нега поради што ја поднесувам оваа
жалба.
Се наведува фактичка состојба ___________________________ пример:Не
ми е јасно како може некој кој е два пати опериран од тумор во мозокот, со
епилептични напади кои се почести како поминуваат годините , Комисијата
да утврди дека јас повеќе немам потреба од помош и нега на друго лице и дека
самостојно ги извршувам животните потреби.
Од приложената документација се гледа дека болеста прогресира и не знам
дали некој до сега се излечил од оваа болест од која јас боледувам.
Комисијата не ги виде снимките од болница ниту ме праша како се чувствувам
со болест која до сега нема случај дека некој се излекувал.
Лековите кои ги купувам се скапи и со инвладиската пензија која ја земам ако
ми се укине туѓа нега нема да можам да ги купувам.
Го молам Второстепениот орган да ја уважи Жалбата и го преиначи
првостепеното решение или предметот да го врати на повторно одлучување пред
првостепениот орган со напатствија. Комисијата да донесе решение согласно
приложената документација и правилно да ја утврди фактичката состојба.
			
Жалител,
_________________
___________2011
Скопје
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ЖАЛБА
Од ________________________ Ул,,_________________,, бр.____ Скопје
ПРОТИВ: Решение на ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа на град
Скопје бр. _______/1 од _____________ година.

V. 2. Право на постојана парична помош

Образец1.Б
DO UPRAVEN SUD NA REPUBLIKA MAKEDONIJA  - SKOPJE

		

TU@BA
   Od:  ______________________________,
Ул______________________,, бр. ______
Скопје
ПРОТИВ : Решение бр._____________/од
__________2011 година
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Донесено од : министерот за труд и социјална политика
Изјавувам жалба против Решението бр.________ од __________ во законски
определениот рок поради:
1. Pogre{no i necelosno utvrdena fakti~ka sostojba,
2. Poradi pogre{na primena na materijalnoto pravo,
Со Решение донесено од министерот за труд и социјална политика ми престана правото
______________________________ кое согласно Законот за социјална заштита го
користев до ____________ година., поради тоа што како лице кое остварило право
на социјална парична помош Центарот утврдил дека сум дал нецелосни или
невистинити податоци за семејната и материјалната состојба, како и за
состојбата со имотот и имотните права, а не сум го известил центарот за
настанатата промена во материјалната, семејната и имотната состојба за
себе и членовите на домаќинството. Со решението за престанок на правото
се определува дека правото не можам да го остварам во наредните 12 месеци
По доставената жалба на решението на Центарот, министерот донесе
решение со кое го потврди првостепеното решение на Центарот и ми се укина
правото на СПП.
Во врска со вака утврдената фактичка состојба укажувам дека погрешно е утврдена
фактичката состојба од страна на центарот и министерот затоа што јас односно членот
на моето семејство во времето кога ги поднесов документите не беше вработен туку
работеше без да биде пријавен за што приложувам доказ од Агенцијата за вработување
потврда бр. ___од_____ година дека сум во евиденцијата на невработени лица во РМ.
Значи ние во семејството немаме променета состојба и центарот погрешно ја
утврдил фактичката состојба и согласно горе изнесеното пogre{no e primeneto и
materijalnoto pravo, а министерот одлучувајќи по жалбата не го разгледал предметот
со сите прилози и утврдил фактичка состојба која не е правилна па тоа довело и до
погрешна примена на материјалното право и го потврдил првостепеното решение..
Согласно горе изнесеното PREDLAGAM ТУЖБАТА DA SE UVA@I  po site
osnovi и да се укине Решението бр. ____________ од _____________ донесено од
министерот за труд и социјална политика и predmetot da se vrati на повторно
одлучување до министерот заради правилно утврдување на фактичката состојба
и примена на материјалното право.
Подносител на тужба,
___________________
Ул,, ____________в,, бр._____
		

Дата___________
Град___________
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V.2.1 Вовед
Согласно Законот за социјална заштита Постојаната парична помош се обезбедува
за носителот на правото и друг член на семејството како соуживател на помошта,
неспособен за работа. Право на постојана парична помош како соуживател има и дете
до навршени 18 години живот или до 26 години живот, ако е на редовно школување.
V.2.2 Oпис на правото на постојана парична помош
Право на постојана парична помош има лице неспособно за работа и материјално
необезбедено, кое не може да обезбеди средства за својата егзистенција врз основа
на други прописи.
Неспособно за работа согласно Законот за социјална заштита се смета лице:
•

•
•
•

•
•

со умерени, тешки и длабоки пречки во менталниот развој и лице со
комбинирани и други пречки во развојот, кое заради степенот на попреченоста
не може да се стекне со образование, како и лице со телесна попреченост,
поради која е неспособно за работа;
лице душевно заболено и лице со трајни промени во здравствената состојба,
поради која е неспособно за работа;
самохрана жена за време на бременоста еден месец пред породувањето и самохран
родител согласно со Законот за семејството до три години возраст на детето;
дете без родители и без родителска грижа кое не се штити врз основа на
правото на сместување, кое нема приходи по основа на имот и имотни права и
не остварува средства по основа на други прописи, но најмногу до 18 годишна
возраст; и
лице постаро од 65 години.
Материјално необезбедено лице е лице кое нема приходи или чии приходи по
сите основи по член на семејство се помали од 5000 денари, не поседува имот и
имотни права од кои може да се издржува.

V.2.3.Постапка и начин на остварување на правото и потребна документација
Барањето за остварување на постојана парична помош се поднесува до Центарот
за социјални работи на чие подрачје подносителот има живеалиште. Кон барањето
се доставува:
1.
фотокопија на важечка лична карта за државјани на Република Македонија,
дозвола за постојан престој на странецот, фотокопија од лична карта за признат
бегалец или фотокопија на лична карта за лице под хуманитарна или (односно)
супсидијарна заштита;
2.
фотокопија на извод од матичната книга на родените;
3.
фотокопија на извод од матичната книга на венчаните;
4.
фотокопија на извод од матичната книга на умрените
5.
уверение за пријавени или остварени нето приходи од управата за јавни приходи
6.
имотен лист од катастар
7.
потврда за остварени приходи од плата
8.
потврда за корисник на пензија (остварена во Република Македонија или странство)
9.
потврда од Агенција за вработување на Република Македонија, за невработени
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10.
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11.
12.
13.

членови во семејството
невработено лице кое не е во евиденција во Агенцијата за вработување на
Република Македонија приложува листа за регистрирани податоци за остварен
стаж
пресуда за определена законска издршка
потврда за редовен студент и
извештај за наод и мнение на надлежен орган (Образец 3 од матичен лекар) и
медицинска документација.
Постојаната парична помош се обезбедува за носителот на правото и друг член
на семејството како соуживател на помошта, неспособен за работа.
Право на постојана парична помош како соуживател има и дете до навршени 18
години живот или до 26 години живот, ако е на редовно школување.
Центарот врши непосреден увид заради утврдување на фактичката состојба на
лицето и семејството.
Непосредниот увид се врши по оцена на надлежниот центар, а најмалку еднаш во
текот на годината.

V.2.4. Висина на правото
Висината на постојаната парична помош за 2011 година изнесува:
•
а носителот на правото 3.261 денар
•
за корисник со еден соуживател 4.566 денари
•
за корисник со два и повеќе соуживатели 6.253 денари.
V.2.5. Рокови за остварување на правото и престанок на правото Рокови
Потребата од постојана парична помош со решение ја утврдува Центарот за социјална
работа, а постапката започнува со поднесување барање од граѓанинот, законски
застапник или старател или по службена должност. Во постапката по поднесено
барање со комплетна документација Центарот е должен да донесе решение во рок
од 60 дена .
Центарот врши непосреден увид заради утврдување на фактичката состојба на лице
место за лицето и семејството, најмалку еднаш годишно.
Подносителот на барањето е должен во рок од 15 дена да го извести центарот за секоја
промена на фактите или околностите кои биле основа за признавање на правото.
Право на постојана парична помош може да оствари и лице неспособно за работа
кое има имот и кое склучило договор за доживотно издржување со центарот.
Самохрана бремена жена (еден месец пред породувањето) и самохран родител( до
три години возраст на детето)остваруваат право на ППП заклучно до трето дете по
ред на раѓање
Правото на постојана парична помош му мирува на лицето кое е на издржување на
казна затвор подолго од 30 дена или е сместено во згрижувачко семејство, во установа
за социјална заштита или друга установа со решение на центарот за социјална работа
за тој период.
Престанок на правото
Ако корисникот или неговиот старател неоправдано не се јави за преглед во рокот
определен за повторна оцена за неспособноста за работа правото на постојана
парична помош му престанува со решение на центарот за социјална работа.

Постапка по жалба
Види точка V.1.6. и V.1.7. страна 28
Види пример:
1.А - жалба на решение страна 31
1.Б -тужба до управен суд страна 32
Види образец 2.А –барање за Постојана парична помош
Образец 2.А
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ДО
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ
-Одделение за социјална работа за подрачје
_________________
БАРАЊЕ
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ /ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ПОСТОЈАНА
ПАРИЧНА ПОМОШ
Од _________________________________________________со
ЕМБГ /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ од __________, со стан на Ул,,
_______ ____________________________________________,, бр. ___,
со лична карта број ____________издадена на ______________година.
Барам да го остварам правото на постојана парична помош бидејќи
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Во прилог доставувам следните документи :
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Скопје
на _________год.

Подносител
_________________

Напомена:Кон барањето се поднесува и уверение за состојба на приходите, уверение
за имотот и имотните права и наод,оценка и мислење за неспособност при работа

П Р И Р А Ч Н И К ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВА ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА И ДЕТСКАТА ЗАШТИТА

34

V. 3. Паричен надоместок за помош и нега од друго лице

П Р И Р А Ч Н И К ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВА ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА И ДЕТСКАТА ЗАШТИТА

V. 3.1. Вовед
Правото на домашна нега и помош и нега од друго лице се обезбедува на старо,
изнемоштено и лице со телесна попреченост и лице со умерена, тешка и длабока
ментална попреченост, кое не е во состојба да се грижи за себе и поради тоа му е
потребна нега и помош во задоволувањето на егзистенцијалните потреби. Ова право
се обезбедува и кога лицето живее во семејство.
V. 3.2. Опис на правото за помош и нега од друго лице
Право на паричен надоместок за помош и нега од друго лице има лице над
26-годишна возраст, со умерени, тешки и длабоки пречки во менталниот развој,
лице со потешка и најтешка телесна попреченост, потполно слепо лице, како и лице
со трајни промени во здравствената состојба, на кое му е неопходна помош и нега
од друго лице заради тоа што не може само да ги задоволува основните животни
потреби, доколку ова право не може да го оствари врз основа на други прописи.
V. 3.3. Постапка и начин на остварување на правото и потребна документација
Барањето за остварување на право на помош и нега од друго лице се доставува
до Центарот за социјални работи на чие подрачје подносителот има живеалиште .
Кон барањето се доставува следната документација:
1.
Фотокопија на важечка лична карта за државјани на Република Македонија,
дозвола за постојан престој на странецот, фотокопија од лична карта за признат
бегалец или фотокопија на лична карта за лице под хуманитарна или супсидијарна
заштита,
2.
Мислење од матичен лекар за потребата од помош нега од друго лице и
3.
Медицинска документација (специјалистички извештај, отпусна листа и друга
медицинска документација).
За поднесените документи во фотокопија, стручниот работник во центарот за
социјална работа утврдува дали се верни на оригиналот согласно Законот за општа
управна постапка.
Потребата за помош и нега од друго лице со наод, оцена и мислење, ја утврдува
стручна комисија која може да биде при јавна установа која во рамките на
својата дејност третира проблеми од областа на психофизичкиот развој на лица со
одреден вид на попреченост или во друго правно лице.
V. 3.4.Висина на правото
Висината на паричниот надоместок за помош и нега од друго лице се
утврдува во зависност од обемот на потребата за помош и нега од друго лице.
Потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем има лице со тешки и длабоки
пречки во менталниот развој, лице со потешка и најтешка телесна попреченост,
потполно слепо лице, како и лице со трајни промени во здравствената состојба,
поради што не може само да ги задоволува основните животни 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 обавува основните физиолошки потреби.

Висината на паричниот надоместок за помош и нега од друго лице во поголем
обем изнесува 4.185 денари, усогласена со порастот на трошоците на живот за
претходната година, објавени од Државниот завод за статистика, во јануари за
тековната година.
Потреба од помош и нега од друго лице во помал обем има лице со умерени пречки
во менталниот развој и лице кое поради трајни промени во здравствената состојба
не може без помош од друго лице во потполност да ги задоволува основните
животни потреби.
Потреба од помош и нега од друго лице има и лице кое поради привремени промени
во здравствената состојба без помош на ортопедски помагала не може да ги
задоволи основните животни потреби.
Висината на паричниот надоместок за помош и нега од друго лице во помал
обем изнесува 3.702 денари, усогласена со порастот на трошоците на живот за
претходната година, објавени од Државниот завод за статистика, во јануари за
тековната година.
V. 3.5.Рокови за остварување на правото и престанок на правото
Рокови
Барањето со потребната документација за остварување на правото за помош и нега од
друго лице се поднесува до центарот за социјална работа на подрајчето на кој живее
подносителот во период по настанување на основот за остварување на правото. Во
Законот за социјална заштита нема утврден рок во кој може да се поднесе барање за
остварување на ова право.
Центарот за социјална работа е должен да го извести корисникот за потребата од
повторен преглед два месеца пред истекот на рокот определен за повторна оцена за
утврдување на потребата од помош и нега од друго лице.
Престанок на правото
Ако корисникот или неговиот старател неоправдано не се јави во рокот определен
за повторна оцена за утврдување на потребата од помош и нега од друго лице,
правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице му престанува.
Потребата за помош и нега од друго лице со наод, оцена и мислење, ја утврдува
стручна комисија која може да биде при јавна установа која во рамките на својата
дејност третира проблеми од областа на психофизичкиот развој на лица со одреден
вид на попреченост или во друго правно лице.
Правото на паричниот надоместок за помош и нега од друго лице мирува за време
додека лицето е згрижено подолго од 30 дена во здравствена или друга установа, со
решение на центарот.
Постапка по жалба
Види точка V.1.6 и V.1.7 страна 28
Види пример:
1.А - жалба на решение страна 31
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1.Б - тужба до управен суд страна 32
Види пример 3.А– образец на барање за паричен надоместок за помош и нега
од друго лице страна 38
Види Образец 3 –Б – мислење од матичен лекар за потреба од помош и нега од
друго лице страна 39

Образец 3-Б
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Образец 3-А

V. 4. Право на парична помош на лице кое до 18 години возраст
имало статус на дете без родители и родителска грижа

П Р И Р А Ч Н И К ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВА ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА И ДЕТСКАТА ЗАШТИТА

V. 4.1.Вовед
Согласно Законот за социјална заштита децата без родители и родителска грижа
остваруваат повеќе институционални права до наполнување 18 години возраст
(сместување во ученички дом,семејство или установа за која центарот ќе оцени
дека може да обезбеди чување, згрижување, воспитание, образование и нормален
развој на детето). Државата обезбедува парична помош на лицата по навршување 18
години а најмногу до 26 години возраст кои биле без родители и родителска грижа
заради задоволување на основните егзистенцијални потреби по напуштање на домот,
семејството или установата во која биле сместени.
V. 4.2.Опис на правото парична помош на лице кое до 18 години возраст
имало статус на дете без родители и родителска грижа
Право на парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без
родители и родителска грижа има лице кое нема приходи и имот од кој може да се
издржува, до наполнување на 26 години возраст.
Министерот со Правилник го пропишува начинот на утврдување на состојбата со
приходите, имотот, имотните права и потребната документација за остварување на
правото.
V. 4.3. Постапка и начин на остварување на правото и потребна документација
Подносителот на барањето за остварување на право на парична помош на лице кое
до 18 години имало статус на дете без родители и родителска грижа,: Барањето
не во пропишан образец и барателот треба да го напише во слободна форма и за себе
и членовите на семејството треба да ги приложи следните докази:
1.
фотокопија на важечка лична карта за државјани на Република Македонија,
дозвола за постојан престој на странецот, фотокопија од лична карта за признат
бегалец или фотокопија на лична карта за лице под хуманитарна или супсидијарна
заштита,
2.
фотокопија на извод од матичната книга на родените,
3.
фотокопија на извод од матичната книга на венчаните,
4.
фотокопија на извод од матичната книга на умрените, за починат член на
семејството,
5.
уверение за пријавени или остварени нето приходи од Управата за јавни приходи,
6.
потврда за остварени приходи од плата,
7.
потвдра за корисник на пензија,
8.
потврда од Агенција за вработување на Република Македонија, за невработени
членови во семејството,
9.
невработено лице кое не е во евиденција во Агенцијата за вработување на
република Македонија приложува листа за регистрирани податоци за остварен
стаж,
10. пресуда за определена законска издршка,
11. имотен лист од катастар,
12. потврда за редовен ученик- студент.

V. 4.4. Висина на правото
Висината на паричната помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на
дете без родители и родителска грижа изнесува 4.000 денари усогласена со порастот
на трошоците на живот за претходната година, објавени од Државниот завод за
статистика, во јануари за тековната година.
Висината на паричната помош а 5.600 денари ако се наоѓа на редовно школување.
Лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска
грижа, кое е запишано по прв пат на студиска година од прв и втор циклус на студии
како редовен или вонреден студент на јавните високообразовни установи има право
на парична помош за студирање во висина од 9.000 денари месечно, ако користи
социјален стан под закуп, односно 18.000 денари месечно, ако не користи социјален
стан под закуп, усогласена со порастот на трошоците на живот за претходната
година, објавени од Државниот завод за статистика, во јануари за тековната година.
Доколку лицето ја повтори студиската година, правото на парична помош за
студирање му мирува се до запишување на следната студиска година по прв пат.
Лице кое е запишано на трет циклус докторски студии има право на парична помош
за студирање за времетраењето на докторските студии на јавните високообразовни
установи, но најмногу до пет години од датата на запишувањето.
V. 4.5. Рокови за остварување на правото и престанок на правото
Рокови
Корисниците кои се стекнале со ова право по навршување 18 години а најдоцна
до 26 години ќе го користат правото ако се на редовно школување и до центарот
доставуваат потврда дека се на редовно школување, , а надоцна до крајот на септември
за тековната година.
Лице кое користи право на парична помош за студирање, се исклучува од користење
на правото на парична помош од членот 69 на Законот за социјална заштита .
Лицето, еднаш годишно до центарот доставува потврда за редовно извршување
на обврските од докторските студии, согласно со статутот на високообразовната
институција, а надоцна до септември за тековната година.
Престанок на правото
Паричната помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители
и родителска грижа престанува со решение на центарот за социјална работа кога
лицето ќе наврши 26 години возраст, ако се вработи или се стекне со приходи од кој
може да се издржува.
Постапка по жалба
Види точка V.1.6 и V.1.7 страна 28
Види пример:
1.А - жалба на решение страна 31
1.Б - тужба до управен суд страна 32
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V.5. Еднократна парична помош и помош во натура

П Р И Р А Ч Н И К ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВА ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА И ДЕТСКАТА ЗАШТИТА

V. 5.1. Вовед
Под еднократна парична помош и помош во натура се подразбира обезбедување на
облека, исхрана и други средства за кои центарот за социјална работа ќе утврди дека
се неопходни за минимална егзистенција на граѓанинот и семејството. Ова право
државата го обезбедува и во несреќни случаи, акутна болест која бара болничко
лекување и слично, а може да го користат и државјани на Република Македонија
кои немаат постојано живеалиште во РМ, како и странци со привремен престој и
регулиран влез во Република Македонија, согласно со закон.
Во Буџетот на Републиката се обезбедуваат средства за доделување на еднократна
помош во случаи на вонредно загрозување на населението од поголеми размери.
V. 5.2. Опис на правото еднократна парична помош и помош во натура
Еднократна парична помош или помош во натура се доделува на лице или семејство
кое се нашле во положба на социјален ризик, како и на лице и семејство заради
претрпена природна непогода или епидемија и подолго лекување во здравствена
установа.
V. 5.3. Постапка и начин на остварување на правото и потребна документација
Еднократната парична помош се остварува во месно надлежниот центар за социјална
работа, а во итни и неодложни случаи министерот може да донесе решение за
доделување еднократната парична помош.
Подносителот на барањето за остварување на право на еднократна парична помош
доколку користи права од социјална заштита заради претрпена природна непогода,
пожар, поплава, земјотрес, како и осудено лице по отпуштање од установата за
издржување на казна доставува фотокопија од лична карта односно извод од матична
книга на родените .
Положба на социјален ризик од Законот за социјалната заштита се утврдува врз
основа на следните документи:
1.
записник од надлежен орган за претрпена природна непогода (пожар, поплава,
земјотрес),
2.
медицинска документација за подолготрајно лекување во странство и потреба
од медицинска интервенција за член на семејството (конзилијарно мислење од
соодветна Клиника за потребата од лекување во странство и решение од Фондот
за здравствено осигурување за утврдена партиципација),
3.
договор за земјоделско земјиште на плодоуживање во сопственост на државата,
4.
медицинска документација за подолго лекување во здравствена установа (од
матичен лекар, лекар-специјалист или отпусна листа),
5.
решение од надлежен центар за социјална работа за видот и степенот на
попреченост во менталниот и телесниот развој,
6.
решение за престанок на сместување во Јавна установа за згрижување на деца
без родители или родителска грижа, односно згрижувачко семејство и
7.
известување за потребата од помош за осудено лице по отпуштање од установата
за извршување на казната, како и од донесено решение на судијата за извршување
на санкции.

Ако подносителот на барањето не користи право од социјалнa заштита, за себе
и членовите на семејството приложува:
1.
фотокопија на важечка лична карта за државјани на Република Македонија,
дозвола за постојан престој на странецот, фотокопија од лична карта за признат
бегалец или фотокопија на лична карта за лице под хуманитарна или (односно)
супсидијарна заштита или поднесено барање за признавање право на азил,
2.
фотокопија на извод од матична книга на родените,
3.
фотокопија на извод од матична книга на венчаните, доколку има склучено
брачна заедница.
4.
фотокопија на извод од матична книга на умрените за починат член на семејството,
5.
потврда за примена плата во последните три месеци пред поднесување на
барањето,
6.
чек од последна пензија, за пензионери,
7.
потврда од Агенција за вработување на Република Македонија, за невработени
членови во семејството и
8.
уверение за пријавени или остварени нето приходи од Управата за јавни приходи.
V. 5.4. Висина на правото
Износот на еднократната парична помош може да изнесува до 30.000 денари, зависно
од ризикот во кој се нашло семејството како и настанатите последици и тоа:
-за задоволување на потребите на лице или семејство кое се нашло во положба на
социјален ризик а која може да остави трајни последици, заради претрпена природна
непогода (земјотрес, поплава, пожар, епидемија и смрт на член на семејството),
-на семејство чиј член е корисник на земјоделско земјиште на плодо уживање во
сопственост на државата, во моментот на склучување на договорот за плодо уживање
согласно со прописите,
-лице кое има потреба од оперативен зафат или подолго лекување во здравствена
установа во странство и
-станбено необезбедено лице- корисник на постојана парична помош, како помош во
обезбедување на нужно сместување.
Износот на еднократната парична помош или помош во натура може да изнесува
до 15.000 денари за потребите на членот на семејството кое е лице со пречки во
менталниот развој или лице со трајна телесна попреченост, кое согласно со овој
закон би можело да оствари право на сместување во установа за социјална заштита.
Износот на еднократна парична помош може да изнесува до 12.000 денари за
задоволување на потребите на лице или семејство кое се нашло во положба од
социјален ризик во случај на подолго лекување во здравствена установа.
Износот на еднократна парична помош изнесува 180.000 денари за дете или младинец
без родители и родителска грижа, кој по наполнување на 18 годишна возраст ја
напушта установата или згрижувачкото семејство заради негово адаптирање во
социјалната средина.
Висината на правото на еднократна парична помош се усогласува со порастот
на трошоците на живот за претходната година, објавени од Државниот завод за
статистика, во јануари за тековната година.
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V. 5.5. Рокови за остварување на правото и престанок на правото

Образец 5-А

Рокови
Во Законот за социјална заштита не постојат законски утврдени рокови за користење
на ова право но вообичаено истото се користи во периодот кога е настанат социјалниот
ризик на лицето или семејството и по поднесување на комлетната документација кон
барањето. Социјалниот ризик го определува центарот со решение, а врз основа на
записник на стручен тим кој извршил увид на лице место и ги утврдил околностите и
фактичката состојба на семејството или поединецот.

П Р И Р А Ч Н И К ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВА ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА И ДЕТСКАТА ЗАШТИТА

Престанок на правото
Правото е еднократно и престанува со денот на исплатата на еднократната парична
помош или подигањето на средствата во натура.
Постапка по жалба
Види точка V.1.6 и V.1.7 страна 28
Види пример:
1.А - жалба на решение страна 31
1.Б - тужба до управен суд страна 32
Види пример 5 .А– образец на барање за eднократна парична помош или
помош во натура страна 45

45
Do
JU ME\UOP[TINSKI CENTAR
ZA SOCIJALNA RABOTA
__________________________
B A R A W E
za ostvaruvawe pravo na ednokratna pari~na
pomo{ ili pomo{ vo natura

Оd_________________________________________________________
__________________
so EMBG /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ so stan na ul. ________________
_______________________br.___________vo________________________________
________, so li~na karta br. ________________ izdadena na _________________
godina od Upravata na MVR ________________________________.
Baram da mi se dodeli pravo na ednokratna pari~na pomo{ ili pomo{ vo
natura.
Pomo{ta mi e potrebna za zadovoluvawe na slednata potreba:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________
Kon ova barawe prilo`uvam:
1.
Dokaz za li~niot identitet, dr`avjanskiot status, mestoto na `iveewe
odnosno postojaniot ili privremeniot prestoj (uverenie za dr`avjanstvo,
li~na karta, izvod od mati~na kniga na rodeni, patna isprava ili li~na
karta za stranec odnosno dozvola za postojan ili privremen prestoj)-fo
tokopija:__________________________________________________________;
2.

Dokaz za polo`bata od socijalen rizik vo koja {to se nao|a liceto
odnosnosemejstvoto:________________________________________________;
3.
Dokaz
za
semejno-materijalnata
sosotojaba
na
semejstvoto
na podnositelot na baraweto: _______________________________________
___________________________________________________________________;
4.
Dokaz za visinata na potrebnata pomo{ {to se bara:___________________
_______________________________________________________________________;
5.
Druga dokumentacija so koja se doka`uva osnovanosta na baraweto:_____
_______________________________________________________________________.
Prilozi : __________________
na _________________ godina

Podnositel,
_____________________
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V. 6. ДРУГИ ПАРИЧНИ ПРАВА ОД СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

П Р И Р А Ч Н И К ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВА ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА И ДЕТСКАТА ЗАШТИТА

Законот за социјална заштита предвидува повеќе парични права од кои дел посебно
се разработени во прирачникот , а дел од нив ќе бидат разработени во ова поглавје
, од прична што не може да се следи структурата како во другите поглавја од
прирачникот. Причината за ваквото стојалиште е што дел од правата ке бидат
разработени во прирачникот за здравствената област, а дел од правата се специфични
во поглед на остварувањето и постапката за нивно користење од страна на посебна
категорија на граѓани.
V.6.1..Вовед
Законот за социјална заштита предвидува определено право но истовремено
предвидува истото да има одложено дејство и ќе се користи по поминување на
извесен период. Такво е на пример правото на парична помош на мајка која родила
четврто живородено дете по 01 јануари 2009. Ако мајката ги исполни предвидените
услови ова право ќе може да го користи по нејзино навршување на 62 години возраст,
ако не работела и нема основ за користење старосна пензија. Пример ако на денот
на раѓањето на четврто живо родено дете, 01.Јануари 2009 година, мајката имала
40 години ова право ќе може да го искористи кога ќе наполни 62 години возраст се
разбира ако ги исполнува и другите услови предвидени во законот за користење на
ова право .
Во насока на горе изнесеното во ова поглавје ќе се осврнеме на парични права од
законот за социјална заштита кои се специфични од аспект на нивното остварување
односно подносителот треба да исполни извесни предуслови како што е на пример
правото за скратено работно време на родител кој има дете со телесни или
ментални пречки во развојот . Предуслов е двајцата родители, самохран родител
или старател да се вработени на неопределено време со полно работно време и да
имаат конзилијарно мислење за болеста на детето, а во центарот не се регистрирани
како корисници на други права. Има права кои се остваруваат дирекно како на
пример (правото на здравствено осигурување) ако корисникот е корисник на некое
од паричните права центарот во негово име со самата исплата на средствата прави
пресметка и го уплаќа потребниот износ за здравствено осигурување. Правото на
додаток за слепило и мобиност се однесува само на една група граѓани над 26 години
живот потполно слепи на кои со самото евидентирање во специјални установи преку
центарот им се обезбедува ова право само со поднесување на картон за регистрација
на слепо лице и возраст над 26 години , или на лице со инвалидитет и лице со умерени
тешки и длабоки пречки во менталниот развој коешто без помош на инвалидска
количка не може да се да ги задоволи основните животни потреби. Паричното право
за слепило и мобилност на овие лица се обезбедува поради потребата од помош
во секојдневното живеење, но во системот на социјалната заштита постојат и други
форми на вонинституционална заштита или помош преку волнтерство .
Поради тоа во ова поглавје ќе ги дадеме основите на секое право поединечно за
начинот на нивното остварување согласно Законот за социјална заштита. Во делот
на заштитата на правата и за овие права важи она што е дадено како пример на жалба
или тужба од овој прирачник.

V.6.2. Право на парична помош на мајка која родила четврто дете
Право на парична помош има мајка која родила четврто живородено дете од 1
јануари 2009 година.
Ова право го остварува мајка која се грижела за децата до нивната 18 годишна возраст,
која е невработена и не користи право на пензија, по наполнување на 62 години живот.
Не може да го оствари ова право мајка доколку и било одземено родителското право
над едно од децата.
Висината на паричната помош на мајка која родила четврто дете изнесува 8.000
денари, усогласена со порастот на трошоците на живот за претходната година,
објавени од Државниот завод за статистика, во јануари за тековната година.
Образец за ова право не е пропишан од причина што анализа за возраста на мајките
кои имаат родено четврто живородено дете по 01 јануари 2009 година не е направена
за да може да се предвиди кога за прв пат ќе се оствари ова право и кои ќе бидат
документите кои во тоа време корисникот ќе треба да ги поднесе за негово користење.
V.6.3. Надоместок на плата за скратено работно време поради нега на дете
со телесни или ментални пречки во развојот
Правото на надоместок на плата за скратено работно време поради нега на дете
со телесни или ментални пречки во развојот и со најтешки облици на хронични
заболувања, утврдено со Законот за работните односи, се остварува во центарот за
социјални работи.
Родителот кон барањето за остварување на ова право до центарот ги достварува
следните документи:
•
извод од матична книга на родените за лицето кое бара да го оствари ова право,
•
извод од матична книга на родените на детето,
•
решение од првостепениот орган-Центарот за социјална работа за видот и
степенот на попреченоста на детето во физичкиот или психичкиот развој и
специфичните потреби,
•
решение од работодавецот за користење на правото на скратено работно време
согласно законот и,
•
решение за заснован работен однос на неопределено време на двата родитела,
самохран родител или старател.
Висината на надоместокот на плата за скратено работно време поради нега на дете
со телесни или ментални пречки во развојот изнесува 4.800 денари, усогласена со
порастот на трошоците за живот од претходната година, објавени од Државниот
завод за статистика, во јануари за претходната година.
За промените кои ќе имаат влијание на губење на правото на надоместок на плата
за скратено работно време поради нега на потешко хендикепирано дете, во рок од 15
дена од нивното настанување се известува Центарот за социјална работа.
Барање за остварување на ова право не е пропишано истото се доставува до центарот
за социјална работа на подрачјето на кое подносителот има живеалиште во слободна
форма со доставување на горе наведените документи.
V.6.4. Право на социјално домување.
Правото на парична помош за социјално домување се обезбедува на социјално
загрозени лица-станбено необезбедени.
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Социјално загрозени лица согласно Законот за социјална заштита за остварување
на ова право се:
•
корисници на постојана парична помош и
•
лице кое до 18-годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска
грижа, односно и по престанување на старателството, а најмногу до 26-годишна
возраст.
За остварување на ова право се поднесува барање до Центарот за социјална работа.
Барање за остварување на ова право не е пропишано истото се доставува до центарот
за социјална работа на подрачјето на кое подносителот има живеалиште во слободна
форма со доставување на горе наведените документи
Кон барањето се приложува:
•
доказ дека не користи стан под закуп во сопственост на Република Македонија,
•
фотокопија од лична карта или друг документ за потврдување на државјанство на
Република Македонија и постојано живеалиште,
•
потврда од Управата за јавни приходи за недвижен имот во местото на раѓање и
живеење,
•
изјава заверена кај нотар дека не поседува стан или друг недвижен имот, односно
дека не отуѓил ваков имот и дека на друг начин не може да го оствари правото
на домување,
•
доказ дека е поведена постапка за распределба на оставина на оставител, на кој
може да се јави како наследник и дека во текот на постапката не се прифатил за
наследник,
•
документ за исплатена плата, пензија или друго редовно примање во последните
три месеца,
•
потврда за невработеност,
•
извод од матичната книга на родени и венчани,
•
потврда за редовно школување,
•
договор за сместување во студентски дом и договор за закуп.
Висината на надоместокот на правото за домување ја определува Центарот за
социјална работа со решение врз основа на поднесената документација (договор за
закуп, договор за сместување во студенски дом и сл).
V.6.5. Право на здравствена заштита
Право на здравствена заштита согласно Законот за социјална заштита имаат
корисниците на:
•
постојана парична помош;
•
лица сместени во згрижувачко семејство;
•
лица сместени во установа за социјална заштита, (за институционална и
вонинституционална заштита);
•
корисници на паричен надоместок за помош и нега од друго лице,
•
лице кое до 18 - годишна возраст имало статус на дете без родители и без
родителска грижа, најмногу до 26 години, а користи социјална парична
помош,
•
лице-жртва на семејно насилство за кое се превзема мерка на заштита
согласно законот за семејство и
•
лице опфатено со организирано живеење со поддршка.

Корисниците остваруваат право на здравствена заштита, ако не можат да се
осигураат по друга основа.
За правото на социјална заштита Центарот за социјална заштита плаќа придонес
согласно стапката за плаќање придонеси утврдена во Законот за плаќање социјални
придонеси при исплатата на правото.
За користење на ова право се користи образец ЗО- 1 опишан во прирачникот за
здравствена заштита кој го пополнува и го доставува до ФЗО Центарот за социјална
работа.
V.6.6. Додаток за слепило и мобилност
Ова право се обезбедува за потполно слепо лице над 26 годишна возраст, а правото
на додаток за мобилност се обезбедува на лице над 26 години возраст со 100%
инвалидитет и лице со умерени тешки и длабоки пречки во менталниот развој коешто
без помош на инвалидска количка не може да се да ги задоволи основните животни
потреби, утврдени од стручен орган и со решение на центарот.
Месечниот износ на додатокот за слепило и мобилност изнесува 7.000 денари.
Барање за остварување на ова право не е пропишано истото се доставува до центарот
за социјална работа на подрачјето на кое подносителот има живеалиште во слободна
форма со доставување на потребните документи.
Постапка по жалба
Види точка V.1.6 и V.1.7 страна 28
Види пример:
1.А - жалба на решение страна 31
1.Б - тужба до управен суд страна 32
V.7. ДИСКРИМИНАЦИЈА ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВА ОД ОБЛАСТА НА
СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
V.7.1. Вовед
Поимот Дискриминација е секое неоправдано правно или фактичко, непосредно
или посредно правење на разлика или нееднакво постапување, односно
пропуштање(исклучување, ограничување или давање првенство) во однос на лица или
групи кое се заснова на пол, раса, боја на кожа, род, припадност на маргинализирана
група, етничка припадност, јазик, државјанство, социјално потекло, религија или
верско уверување,образование, политичка припадност, личен или општествен
статус, ментална и телесна попреченост, возраст, семејна или брачна состојба,
имотен статус, здравствена состојба или која било друга основа;
Со одредбите од Законот за социјална заштита се забранува директна или индиректна
дискриминација врз основа на пол, раса, боја на кожата, националност, етничка,
социјална, политичка, верска, културна, јазична, имотна и општествена припадност,
онеспособеност и потекло во остварување на правата од социјалната заштита
утврдени со законот за социјална заштита.
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V.7.2. Директна дискриминација
Директна дискриминација е секое постапување со кое барател или корисник на
социјална заштита бил ставен во неповолна положба од другите корисници во
споредбени случаи.
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V.7.3. Индиректна дискриминација
Индиректна дискриминација постои кога определена навидум неутрална одредба,
критериум или пракса го става барателот или корисникот на социјална заштита
поради пол , раса, боја на кожата, националност, етничка, социјална, политичка,
верска, културна, јазична, имотна и општествена припадност, онеспособеност и
потекло во однос на другите корисници на права од социјална заштита .
V.7.4. Заштита од дискриминација
Во случаи на дискриминација утврдени во Законот за социјална заштита , барателот
или корисникот на социјална заштита има право да бара заштита од надлежен орган.
Согласно Законот за еднакви можности помеѓу жените и мажите Иницијатива за
заштита од дискриминација по основ на пол се доставува до Министерството за
труд и социјална политика до Застапникот за еднакви можности на жени и мажи.
Иницијативата треба да содржи: назив на органот до кој се доставува, име презиме
и место на живеење на подносителот, основ( нееднаков третман по основ пол) опис
на дискриминацијата( директна или индиректна), докази (изјави или сослушување
на странки) и предлог застапникот да поведе постапка за испитување на фактите
наведени во иницијативата, да сослуша сведоци и да даде мислење дали постои
дискриманиција
во конкретен случај.
До Комисијата за заштита од дискриминација се поднесуваат Претставки од
граѓани по основ директна или индиректна дискриминација по основ раса, боја на
кожата, националност, етничка, социјална, политичка, верска, културна, јазична,
имотна и општествена припадност, онеспособеност и потекло. Претставката треба
да го содржи називот на органот до кој се доставува претставката (Комисија за
заштита од дискриминација), име презиме и место на живеење на подносителот, опис
на дејствието со кое подносителот е дискриминиран и да приложи факти и докази
со кои располага или да предложи комисијата по службена должност да ги прибави
истите.
Комисијата дава мислење за наводната дискриминација во рок од 90 дена од денот
на поднесувањето на претставката и за тоа го известува поднесувачот и лицето
против кое е поднесена претставката.
Со писменото мислење, а по утврдената дискриминација, Комисијата препорачува
начин на отстранување на повредите на правото.
Лицето на кое препораката е упатена, е должно да постапи по препораката и да ја
отстрани повредата на правото во рок од 30 дена од денот на приемот на
препораката,
како и за тоа да ја извести Комисијата.
Лицето кое смета дека поради дискриминација му е повредено некое право е
oвластено да поднесе тужба пред надлежен суд. Во постапката соодветно се
применуваат одредбите од Законот за парничната постапка. Постапката е итна.
Со тужба може да се бара :

•

•
•
•
•

да се утврди дека тужениот го повредил правото на тужителот на еднаков
третман, односно дејствието коешто го презел или пропуштил може непосредно
да доведе до повреда на правата на еднаквост во постапувањето (Службен весник
на РМ, бр. 50 од 13.04.2010 година),
да се забрани преземање дејствија со кои се крши или може да се прекрши
правото на тужителот на еднакво постапување, односно да се извршат дејствија
со кои се отстранува дискриминацијата или нејзините последици;
да се надомести материјалната и нематеријалната штета причинета со повреда на
правата заштитени со овој закон и
да се објави во медиумите пресудата со која е утврдена повреда на правата на
еднакво постапување на трошок на тужениот.
Барањата можaт да се истакнат заедно со барањата за заштита на други права за
кои се одлучува во парнична постапка, ако сите барања се во меѓусебна врска и
ако ист суд е стварно надлежен за нив, без оглед дали за тие барања е пропишано
решавање во општа или во посебна парнична постапка.

Види пример: поднесување иницијатива и преставка за дискриминација:
Oбразец -Д-1 пример за иницијатива наредна страница
Образец Д-2 пример за преставка види на страна 54
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Образец Д-1
DO MINISTERSTVO ZA TRUD I SOCIJALNA POLITIKA
-ZASTAPNIK ZA EDNAKVI MO@NOSTI NA @ENI I MA@I
PREDMET: Inicijativa za za{tita od diskriminacija po osnov na pol
OD: ______________________ od ______________ predku polnomo{nik advokat
_____________________ ul.______________ od _______________

Soglasno gorenavedenoto barame zastapnikot za ednakvi mo`nosti na `eni
i ma`i da povede postapka za ispituvawe na faktite navedeni vo ovaa
inicijativa, gi soslu{a strankite i predlo`enite svedoci i dade mislewe
za postoewe na neednakov tretman od strana na bolnicata vo ______________
sprema ________________________ i da gi zadol`i na storitelite na
diskriminicaijata gi otstranat posledicite od aktot na diskriminacija.

Skopje, _______________
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Za oшteteniot
Pol.Adv. ___________________

Soglasno ~len 25 od Zakonot za ednakvi mo`nosti na `enite i ma`ite ja
podnesuvame ovaa inicijativa so cel utvrduvawe na direktna diskriminacijavrz
_____________________ od strana na medicinskiot personal vo ______________.
Na den ___________2011 godina okolu ________ ~asot _____________________ so
svojata mja _______________ oti{ol vo poseta na asvojot sin ___________________
prethodno primen i zadr`an vo oddelot za detski bolesti vo bolnicata
vo ____________. Pri obid da vlezat vo sobata kde le`el ___________ od
medicinskiot personal vo bolnicata im bilo ka`ano deka ma`i ne smeat da
vleguvaat na oddelenieto, pa mo`nost da go poseti ___________i bila dadena
sao na ___________________________.
Podocna istiot dena okolu 17 ~asot vo poseta na istoto
DOKAZ: Izjava od
Sosluшuvawe na stranki
Sosluшuvawe na svedoci
Na den _____________2011 godina ______________________se obidel da go
poseti sinot __________, no povtorno ne u bilo ovozmo`eno da vleze vo
sobata kade _________________le`el so obrzlo`enie deka ne e vreme za
posetiu, pa _______________ bil donesen preku prozor da se vidi so roditelot
_______________.
DOKAZ: Sosluшuvawe na stranki
So vakvite dejstvija bolnicata vo ____________ go povredila principot
na ednakov tretman pome|u `eni i ma`i i direktno go diskriminirala
_______________ so {to go stavil vo ponepovolna polo`ba vo odnos na `enite
koi nepre~eno vleguvale vo bolnicata, no i drugi ma`i koi vleguvale na
oddelenieto.
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PORADI: Utvrduvawe na neednakvo tretman od strana na bolnicata vo
Tetovo, oddelenie za detski bolesti

Образец Д-2
			
DO
			
Ministerstvoto za trud i socijalna politika
-Komisija za zaшtita od antidiskriminicaija SKOPJE
			
P

R E T

S T

A

V

K

A

П Р И Р А Ч Н И К ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВА ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА И ДЕТСКАТА ЗАШТИТА

Od _____________________________
od _____________ ul. ___________________________
Ovaa pretstavka ja dostavuvam vo odnos na Reшenieto za sklu~uvawe
na nov promenet dogovor za vrabotuvawe _________________________________
_ dostaveno od __________________ Skopje.
Zaklu~no so ____________2011 god. ne e otka`an Dogovorot za
vrabotuvawe sklu~en pomeѓu _________________________Skopje, koj go
izvrшuvav na rabotnoto mesto kako _____________ na nadomestoci vo
grupa za kontrola na podatoci od pridones od PIO, smetkovodstvo i pla}
awe administrativni i opшti raboti vo fond na PIOM stru~na slu`ba
______________________ a mi se ponuduva nov promenet dogovor za vrabotuvawe
na rabotno mesto referent za prijavi-odjavi na osigurenici i za obvrznici
za uplata na pridonesot vo FPOIM- Delovnica _____________
Jas ____________________ so embg ___________________vo Fondot na
PIOM- Filijata ___________ sum vrabotena od ________________
Bidej}i do penzionirawe imam uшte 1 (edna) godina i 7 meseci Fondot
na PIOM-C.O Skopje poto~no Direktorot na centralata navodno poradi
zgolemen obem na rabotni zada~i mi go menuva dogovorot za vrabotuvawe t.e.
me prerasporeduva vo delovnica ______________ mesto oddale~eno od moeto
mesto na `ivealiшte i prestojuvaliшte 170 km.
Na den _______________ podnesov prigovor do Upravniot odbor na
Fondot na PIOM C.O Skopje, sednicata se odr`a, a do den denes ne mi e
odgovoreno шto se odli~ilo.
Po~ituvani Gospodo od Komisijata za zaшtita od antidiskriminacija,
kako шto pomomenav pogore vo ovaa moja mati~na kuќa t.e.
Filijala______________ go imam vlo`eno celokupniot moj trud do den denes,
vo rabotno mesto imam vlo`en golem trud i najodogovorno vi trvrdam deka
ovaa filijala ima golema potreba za mene i sum ubedena deka pak ke baraat
pomoш od mene od stru~en aspekt.
Kako referent za ustrojuvawe na mati~na evidencija za samostojnite
zanaet~ii od ____________________________ i do den denes nikoj ne e uhodan
da prodol`i da ja izvrшuva ovaa rabota.

Gospodo od Komisija za zaшtita na antidiskriminacija, indirektno so
promena na Dogovorot go zaobikoluvaat stvarniot problem.
Imajќi go vo predvid zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na zakonot
za raboten odnos (Sl.vesnik na RM br. 106/08 i 161/08) so ~len 8-~lenot 104 se
menuva i glasi:
1. Rabotodava~ot go prekinuva Dogovorot za vrabotuvawe na rabotnikot
koga rabotnikot }e napolni 64 godini vozrast i 15 godini raboten sta`,
2. Rabotodava~ot, na baraweto na rabotnikot od stav 1 na ovoj ~len
mo`e da mu go prodol`i dogovorot za vrabotuvawe najmanogu do 65 godini
starost, dokolku so Zakon ne e poinaku utvrdeo.
So citiraweto na ovoj ~len se poddrazbira zoшto mi se menuva
Dogovorot za vrabotuvawe, a so toa se vrшi diskriminacija, i stavawe
vo neednakva polo`ba na rabotnicite vo Fondot po odnos na poleto t.e.
rabotnik ma` i rabotnik `ena. Istoto go citira i ~l. 6 od kolektivniot
dogovor koj gi ureduva pravata i dol`ostite шto prizleguvaat od rabotniot
odnos.
Isto taka so ~l. 74 od Kolektivniot dogovor na rabotnikot koj e 5
godini pred odewe vo penzija i e rasporeden na pomalku vrednuvano rabotno
mesto, dobiva plata vo visina na platata od prethodnoto rabotno mesto, po
analogija bi trebalo i vo mojot slu~aj da ne mi se promeni rabotnoto mesto
bidej}i do moeto penzionirawe ima uшte 1 godina i 7 meseci.
Spored ~l. 8 od Kolektivniot dogovor zabraneto e sekakov vid na
psihi~ko voznemiruvawe na rabotnoto mesto (MOBING), a pretstavuva
povreda na dostoinstvoto, integritetot, ugledot i ~esta na vrabotenoto
lice i predizvikuva strav, ili sozdava neprijatelsko poni`uva~ko ili
navredlivo odnesuvawe ~ija krajna cel mo`e da bide prestanok na rabotniot
odnos ili napuшtawe na rabotnoto mesto.
Gospodo od Kimisijata za zaшtita od antidiskriminacija se nadevam
deka }e zastaneta vo odbrana na moite prava koi prizleguvaat od Zakonot za
raboten odnos i kolektivniot dogovor. ]e se obratite do Fondot na PIOMC.O. Skopje i }e go razgledate podetalno ovoj problem, a so toa }e vlijaete
da ne mi se promeni dogovorot t.e. rabotnoto mesto od ____________ vo gradot
_____________.
Kako vrabotena vo Fondot na PIOM- Filijala _____________ Vi
tvrdam deka vakov pritisok za odewe vo penzija se vr{i samo vo Fondot na
PIOM-C.O Skopje, ustanova koja direktno go sproveduva Zakonot za PIO,
{to e apsurd i ~ista diskriminacija vo odnos na polot ma`-`ena, a vo drugi
organizacii dosledno go po~ituvaat ovoj zakon. Ova e `alno koga e usvoen i
Zakonot za antidiskriminacija od 01.01.2011 god.
So po~it,
Prilog, Reшenie za proment Dogovor za rabota.
Skopje, _______________
		
Podnositel na pretstavkata
			
		 ____________________
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ПРАВА ОД ОБЛАСТА
НА ДЕТСКАТА ЗАШТИТА

VI. ПРАВА ОД ОБЛАСТА
НА ДЕТСКАТА ЗАШТИТА

Заштита на децата се остварува преку обезбедување на определени права и облици
за заштита на децата.
Во овој дел од прирачникот ќе ги опишеме правата предвидени во Законот за заштита
на децата и посебно ќе се осврнеме на секое право во посебно поглавје и ќе ги дадеме
како примери обрасците кои корисникот треба да ги поднесе до центарот за социјална
работа и да ја приложи потребната документација. Во овој дел на почетокот само
ќе го спомнеме правото на партиципација за престој во предучилишна установа
-детска градинка но ќе потенцираме дека ова право иако е предвидено во Законот
не се исплатува поради недостаток на средства во Буџетот на РМ. По исклучок по
барање на родителот на детето за користење на ова право одлучува Управниот одбор
на Јавната општинска детска градинка на терет на средствата на установата .
VI.1. Право на детски додаток
VI.1.1. Вовед
Законот за заштита на децата предвидува парични права кои на родителите со
ниски месечни примања ќе им помогнат во пружањето еднакви услови на децата
во обезбедувањето на основните животни потреби во секојдневното живеење.
Остварувањето на едно од правата за заштита на децата, не го исклучува користењето
на друго право согласно со Законот за заштита на децата.
Правото на Детскиот додаток како паричен надоместок се обезбедува за покривање
на дел од трошоците во подигањето и развојот на детето.
VI.1.2. Опис на правото детски додаток
Право на детски додаток остварува еден од родителите на детето, државјанин на
РМ со постојано место на живеење во Република Македонија, за дете државјанин
на Република Македонија и на редовно школување во Републиката . Услов за
остварување на ова право е граничниот износ на просечните месечни приходи и
примања по член на семејството .
За остварување на детски додаток приходите во семејството по член да изнесуваат
најмногу 2415 денари, а за дете на самохран родител пресметковниот износ се
зголемува за 75% и изнесува 4226 денари по член. Износите се усогласуваат со
пораст на трошоците на живот за претходната година објавени од Државниот завод
за статистика во јануари за тековната година.

VI.1.3. Постапка и начин на остварување на правото и потребна документација
Постапка за остварување на правото за детски додаток се поведува со писмено барање
-образец на родителот, односно старателот на детето кое се поднесува до центарот за
социјална работа во кое родителот или старателот има живеалиште.
Правото може да го оствари родител или старател на детето ако е:
•
Вработен во трговско друштво, јавно претпријатие, јавна установа, установа и
друго право лице кое врши стопанска дејност и друго лице кое врши дејност на
јавна служба, државен орган и орган на единицата на локалната самоуправа и
друго домашно и странско физичко лице и правно лице кое вработува работници,
со најмалку половина од полното работно време, односно со него изедначеното
работно време;
•
корисник на правата од пензиското и инвалидското осигурување, според
одредбите на Законот за пензиско и инвалидско осигурување;
•
на отслужување на воениот рок во Армијата на Република Македонија, а до
заминувањето бил во работен однос или имал друго својство, (невработено лице
кое прима паричен надоместок; корисник на постојана парична помош;
•
земјоделец- обврзник на данок од приход кој врши земјоделска дејност како
единствено и главно занимање), врз основа на кое може да оствари детски
додаток за дете;
•
невработено лице кое прима паричен надоместок;
•
корисник на постојана парична помош, според Законот за социјална заштита;
•
воен инвалид и корисник на семејна инвалиднина;
•
земјоделец- обврзник на данок од приход кој врши земјоделска дејност како
единствено и главно занимање и
•
занаетчија кој врши стари занаети и занaетчија кој врши занаетчиски дејности
кои се дефицитарни.
Услови кои треба да се исполнат во постапката за остварување на ова право е
возраста на детето и материјалната состојба на семејството.
Право на детски додаток има еден од родителите на детето до наполнување на 18
години живот доколку детето е на редовно школување.
За дете кое трајно или за подолго од една година ќе остане неспособно за работа,
родителот има право на детски додаток за детето за време на траење на неспособноста
на детето, но најдолго до 18 години живот.
Детски додаток следува за децата што родителот ги издржува и тоа за: деца родени во
брак или вон брак, посвоени деца, внуци, браќа, сестри како и за други деца земени
на издржување. За децата земени на издржување, детски додаток следува и кога тие
имаат родители, ако родителите им се наполно или трајно неспособни за работа; се
на издржување на казна затвор; им е одземено родителското право и кога родителите
се на редовно школување. Детски додаток во овие случаи следува кога родителите и
децата немаат имот или приходи од кои децата можат да се издржуваат.
Детски додаток следува и за дете кое е без родителска грижа, а е сместено во во домсемејство.
VI.1.4. Висина на правото
Висината на детскиот додаток изнесува:
за дете до 15 години живот, односно додека е редовен ученик во основно училиште
740 денари
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за дете од 15 до 18 години живот, односно додека е редовен ученик во средно
училиште 1175 денари
Вкупниот месечен износ на детски додаток за децата за кои родителот го остварил
правото изнесува најмногу 2415 денари.
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VI.1.5. Рокови и престанок на правото
Рокови
Правото се остварува до наполнување 18 години живот ако детето е на редовно
школување. Родителот или старателот на детето е должен во месец септември за сите
деца за кои остварува право на детски додаток со решение на центарот да достави
потврда дека детето е редовно запишано во основно или средно училиште. Доколку не
достави потврда до центарот за социјална работа дека детето е запишано во училиште
правото му престанува од месецот кога бил должен да ја достави потврдата.
Детски додаток не може да се користи во случаи кога детето кое поради воспитување,
школување или оспособување е сместено во завод или установа во кои целосно
бесплатно е згрижено за време додека е во заводот или установата на терет на
државата и за дете државјанин на Република Македонија за кое родителот остварил
право на детски додаток согласно со прописите на друга држава.
Центарот за социјална работа е должен во рок од 6о дена да донесе решение по
барањето доставено со комплетна документација до центарот каде родителот или
старателот има живеалиште.
Корисникот на правото од детска заштита(за детски додаток) е должен за секоја
промена на фактите и околностите кои биле основа за признавање на правото да го
извести надлежниот центар најдоцна во рок од 15 дена од денот кога настанале тие
промени.
Законот за заштита на децата предвидува дека за се што не определено во поглед
на роковите со овој закон важат роковите утврдени во Законот за општата управна
постапка
Престанок на правото
Во колку родителот не ја обнови документацијата во рокот определен со Законот
за заштита на децата (месец септември) Центарот за социјална работа ќе донесе
решение за престанок на правото на детски додаток во рокот од 15 дена, а правото
престанува од првиот ден на месецот во кој е пропуштена обврската за обновување
на документацијата.
Корисникот на правото за детски додаток ако не го извести центарот за промена
на фактите и околностите кои биле основа за признавање на правото, Центарот за
социјална заштита по дознавање за промена на фактите и околностите по службена
должност ќе донесе решение за престанок на правото.
VI.1.6.Постапка по жалба
Жалба на решение донесено од центарот за социјална работа со кое не се признава
или се укинува правото од областа на детската заштита во конкретниот случај на
детски додаток се поднесува преку надлежниот центар до министерството за труд и
социјална политика во рок од 15 дена од денот на приемот на решението. Жалбата
се поднесува во два примероци со докази со кој се оспоруваат фактите кои влијаеле

центарот да го донесе решението за престанок на правото. Жалителот во жалбата
може да изнесува и нови факти и да приложи нови докази кои не биле земени во
предвид при решавањето од страна на центарот.
Министерството е должно во рок од 60 дена да одлучи по жалбата.
Жалбата не го одложува од извршување донесеното решение, меѓутоа ако жалбата
се усвои од страна на министерството за труд и социјална политика и се поништи
донесеното решение и предметот се врати на повторно одлучување со напатствија
за утврдување нова фактичка состојба, центарот за социјална работа е должен да
постапи по насоките и да донесе решение за признавање на правото. Во овој случај
правото се признава од месецот од кога истото било укинато и на корисникот ќе
му се исплатат средствата во полн износ ретроактивно. Ако министерот не ја
усвои жалбата и го потврди донесеното решение,против второстепеното решение
странката има право на Тужба до Управниот суд на РМ во рок од 30 дена од приемот
на решението.
Види пример:
1.А - жалба на решение страна 31
1.Б - тужба до управен суд страна 32
Види пример образец 7-А– барање за остварување право на детски додаток на
наредна страница
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ОБРАЗЕЦ 7-А
14
DO

15

JU ME\UOP[TINSKI CENTAR ZA SOCIJALNA

16

RABOTA_________________________________________

17
BARAWE
za ostvaruvawe – prodol`uvawe pravo na detski dodatok

П Р И Р А Ч Н И К ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВА ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА И ДЕТСКАТА ЗАШТИТА

Od ______________________________________
______________________ br._________ vo
________________________ l.k.br.
____________________________.

_________________

so

stan

izdadena

na
od

ul.

18
19
20

MVR

21
22

Baram da mi se priznae - prodol`i pravo-to na detski dodatok za dete-ca :
(so ime ai prezime i godina na ra|awe)
Kon baraweto gi prilo`uvam slednite dokazi:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Izvod od mati~na kniga za rodenite (mati~na slu`ba – MVR) – za deteca;
Uverenie ili re{enie za dr`avjanstvo (Uprava na MVR) – za roditelot
i dete-ca;
Izvod od mati~nata kniga za ven~anite, za razvedeni roditeli presuda
za razvod na brak, a za po~inat roditel izvod od mati~na kniga na
umrenite;
Li~na karta na podnositelot na baraweto – fotokopija;
Potvrda za redoven u~enik – od soodvetna obrazovna ustanova;
Re{enie za staratelstvo od Centarot za socijalna rabota – za deca
zemeni pod staratelstvo;
Re{enie, ~ek ili potvrda za ostvaren nadomest od Biro za vrabotuvawe;
Potvrda za primawa od raboten odnos, a za licata vraboteni kaj
privaten rabotodavec i dogovor za rabota;
Re{enie za penzija, ~ek ili potvrda od FPIOM;
Re{enie od FPIOM za korisnik na stranska penzija i potvrda za
visinata (od banka, po{ta ili {tedilnica);
Re{enie, upatnica za isplata ili potvrda od Centar za socijalna rabota
-za korisnici na postojana pari~na pomo{;
Re{enie, upatnica za isplata ili potvrda za socijalna pari~na pomo{
od Centar za socijalna rabota;
Potvrdi (dokaz) za ostvareni prihodi od: zemjodelska dejnost, vr{ewe
samostojna dejnost ili profesija i od imot i imotni prava – od Uprava

za javni prihodi;
Sudska registracija (fotokopija na Prilog broj 2) za osnova~i na
trgovsko dru{tvo ili ustanova;
Dokaz za sopstvenost na nedvi`en imot (deloven prostor) – od Uprava za
javni prihodi;
Potvrda za ostvareni prihodi od privremena rabota vo stranstvo (firmi
i sli~no);
Potvrda za delot od primawata {to gi ostvaruvaat za rabota vo
stranstvo deta{irani rabotnici (od firma);
Potvrda od Biro za vrabotuvawe za nevraboteni ~lenovi na semejstvoto;
Sudsko re{enie i sli~no za dodelena alimentacija (sud);
Potvrda za ostvareni prihodi od dividendi i kamati od za{tedi (banka,
po{ta, firma);
Potvrda (dokaz) za ostvareni prihodi ili primawa po drug osnov;
Potvrda (dokaz) za besplatno zgri`uvawe na dete vo zavod ili ustanova.

Prilog: ____________________________________________
(se naveduvaat rednite broevi na dokazite, a vo t..13 i se podvlekuva
soodvetnoto)
			
I.

Podatoci za podnesuva~ot

1. Prezime, tatkovo ime i ime ___________________________________________
2. Mati~en broj
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
3. Mesto na ra|awe
______________________
4. Mesto na `iveewe_____________________ l.k.br. ______________ tel.
_____________
5. Pripadnost na zaednica ___________________________
6.Bra~na sostojba_______________________
7.Dr`avjanstvo_________________________
8.Status:
a) vraboten-a vo _________________________________________del.___________
b) drug status___________________________________________________________
II.

Podatoci za bra~niot drugar

1. Prezime i ime_______________________________________________
2. Mati~en broj
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
3. Mesto na ra|awe _______________________
4.Status:
a) vraboten-a vo _________________________________________del.___________
b) drug status___________________________________________________________
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III.
Red.
Br.

Podatoci za decata za koi se podnesuva baraweto
Ime i
prezime
|
|
|
|
|
|
|
|

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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IV.
Red.
Br.
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V. Podatoci za prihodi i imotna sostojba na podnositelot
1.

a) Poseduvam vo sopstvenost nedvi`en imot;
b) Ne poseduvam vo sopstvenost nedvi`en imot;

2.

Vr{am – ne vr{am samostojno dejnost ili profesija

3. Ostvaruvam – ne ostvaruvam prihod od imot i imotni prava (izdavawe pod
zakup na: stamben prostor, gara`i, prostor za odmor i rekreacija, oprema,
prevozni sredstva i izdavawe ili zemawe pod zakup na zemji{te) kako i
prihod od avtorski prava, patenti i drugi tehni~ki unapreduvawa, dogovori
za delo, ve{ta~ewe, povremeni prihodi i sli~no.

2. Bra~niot drugar ili drug ~len na semejstvoto vr{i – ne vr{i samostojno
dejnost ili profesija
3. Bra~niot drugar ili drug ~len na semejstvoto e – ne e sopstvenik na
deloven prostor
4. Bra~niot drugar ili drug ~len na semejstvoto e – ne e osnova~ na
trgovsko dru{tvo ili ustanova.
5. Bra~niot drugar ili drug ~len na semejstvoto ostvaruva – ne ostvaruva
prihod od imot i imotni prava (izdavawe pod zakup na: stamben
prostor, gara`i, prostor za odmor i rekreacija, oprema, prevozni
sredstva i izdavawe ili zemawe pod zakup na zemji{te) kako i prihod
od avtorski prava, patenti i drugi tehni~ki unapreduvawa, dogovori
za delo, ve{ta~ewe, povremeni prihodi i sli~no.
6. Bra~niot drugar ili drug ~len na semejstvoto ostvaruva – ne ostvaruva
prihod od privremena rabota vo stranstvo (plata, penzija, invalidnina,
dodatoci i drugo) i toa vo iznos od ________________________ denari.
NAPOMENA: Site barani podatoci se popolnuvaat jasno i ~itko a pod V i
VI i so so podvlekuvawe.
(Primer: VI - 1 Bra~niot drugar ili drug ~len na semejstvoto poseduva – ne
poseduva vo sopstvenost nedvi`en imot, se podvlekuva ili “poseduva” ili “ne
poseduva”).

_________________________200__ god.
(data)
___________________________________
		
Podnesuva~ na baraweto,

4.

a) Sopstvenik sum na deloven prostor
b) Ne sum sopstvenik na deloven prostor

__________________________________
(ime, tatkovo ime i prezime)

5.

a) Osnova~ sum na trgovsko dru{tvo ili ustanova
b) Ne sum osnova~ na trgovsko dru{tvo ili ustanova

VI.

Podatoci za prihodi i primawa i imotna sostojba na ostanatite
~lenovi na semejstvoto

Oslobodeno od pla}awe naadministrativna taksa po ~len 18 to~ka
22 od Zakonot za administrativni taksi (Slu`ben vesnik na R.M.
br.17/93,24/03,4,o4,61/04)
			
		

1. Bra~niot drugar ili drug ~len na semejstvoto poseduva – ne poseduva vo
sopstvenost nedvi`en imot
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VI.2. Право на Посебен додаток

Престанок на правото

VI.2.1. Вовед
За дете со специфични потреби кое има пречки во телесниот или интелектуалниот
развој или комбинирани пречки во развојот до 26 години живот се обезбедува
посебен додаток како паричен надоместок.
Наод, оцена и мислење за потребата од остварување на посебен додаток дава
стручен орган за оцена на специфичните потреби.

Правото престанува со решение на центарот за социјална работа по навршување 26
години живот на детето со настапување на смрт или ако детето институционално се
згрижи во установа на терет на државата.

VI.2.2 Опис на правото на посебен додаток
Родител или старател посебен додаток може да оствари за дете со специфични
потреби кое има пречки во телесниот или интелектуалниот развој или комбинирани
пречки во развојот до 26 години живот. Ова право се обезбедува како посебен
додаток во вид на паричен надоместок.
VI.2.3 Постапка и начин на остварување на правото и потребна документација
Право на посебен додаток има еден од родителите на детето со постојано место
на живеење во Република Македонија, ако детето е државјанин на Република
Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија до навршени
26 години живот, доколку не е институционално згрижено на товар на државата.
Дете со специфични потреби во смисла нај законот за заштита на децата е дете кое е:
со тешки, потешки или најтешки пречки во физичкиот развој; со умерен, тежок или
длабок ментален хендикеп; со најтешки облици на хронични заболувања;најтежок
степен на оштетување на видот, слухот или говорот и со повеќе видови на пречки
(комбинирани) во развојот. Kon baraweto родителот или старателот на детето е
должен да достави: Izvod od mati~na kniga na rodenite na deteto,уverenie
za dr`avjanstvo na deteto, нaod i mislewe za vidot i stepenot na
popre~enosta vo fizi~kiot ili psihi~kiot razvoj i specifi~nite potrebi
na deteto, рe{enie za kategorizacija od цentarot za socijalna rabota,
пotvrda od цentarot za socijalna rabota deka deteto ne e institucionalno
zgri`eno na tovar na dr`avata i лi~na karta na podnesuva~ot na baraweto
(fotokopija).
VI.2.4. Висина на правото
Висината на посебниот додаток изнесува 4346 денари усогласени со пораст
на трошоците на живот за претходната година објавени од Државниот завод за
статистика во јануари за тековната година.
VI.2.5. Рокови и престанок на правото
Рокови
Правото се остварува до наполнување 26 години живот за дете со специфични
потреби кое има пречки во телесниот или интелектуалниот развој или комбинирани
пречки во развојот .
Барањето се остварува преку Центарот за социјална работа кој е должен во рок од
60 дена да донесе решение по барањето доставено со комплетна документација каде
родителот или старателот има живеалиште.
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Постапка по жалба
Види точка VI.1.6 страна 60
Види пример:
1.А - жалба на решение страна 31
1.Б - тужба до управен суд страна 32
Види пример образец 7-Б- барање за остварување право на посебен додаток, на
наредна страница

П Р И Р А Ч Н И К ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВА ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА И ДЕТСКАТА ЗАШТИТА
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Образец 7-Б

Поглавје VI.3. Право на помош за опрема на новороденче

DO
JU MEGUOP[TINSKI CENTAR ZA
SOCIJALNA RABOTA - ____________

VI.3.1. Вовед
Помошта за опрема за новороденче е еднократна помош на семејството и се
обезбедува на прво новородено дете како паричен надоместок

B A R A W E
za ostvaruvawe - prodol`uvawe na pravo na poseben dodatok

П Р И Р А Ч Н И К ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВА ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА И ДЕТСКАТА ЗАШТИТА

Od __________________________________________________________ so stan na

ul._________________________ br._______ EMBG

l.k.br._____________________ izdadena od MVR____________________________
.
Pripadnost na zaednica___________________________
Tel.___________
Baram da mi se priznae - prodol`i pravo-to na poseben dodatok za
dete-ca :
1.__________________________________________
rodeno__________________ god.vo______________
2.__________________________________________
rodeno__________________ god.vo______________
a)
b)
v)
g)
d)
|)

Kon baraweto prilo`uvam:
Izvod od mati~na kniga na rodenite na deteto;
Uverenie za dr`avjanstvo na deteto;
Naod i mislewe za vidot i stepenot na popre~enosta vo fizi~kiot ili
psihi~kiot razvoj i specifi~nite potrebi na deteto:
Re{enie za kategorizacija od Centarot za socijalna rabota:
Potvrda od Centarot za socijalna rabota deka deteto ne e institucionalno
zgri`eno na tovar na dr`avata; i
Li~na karta na podnesuva~ot na baraweto (fotokopija).

_______________200__ godina
(datum)

PODNESUVA^ NA BARAWE,
______________________________
(ime,tatkovo ime i prezime)

Oslobodeno od pla}awe na administrativna taksa po ~len 18 to~ka 22 od
Zakonot za administrativni taksi (Slu`ben vesnik na R.M. br.17/93,20/96,
7/98, 13/01, 24/03/19/04 i 61/04))
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VI.3.2. Опис на правото помош за опрема на новороденче
Право на користење на помош за опрема на новороденче има еден од родителите,
државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во Република
Македонија за дете родено на територијата на РепубликаМакедонија.
VI.3.3. Постапка и начин на остварување на правото и потребна документација
Постапката за остварување на правото помош за опрема на новороденче како
право од областа за заштита на деца се поведува по барање на родителот, односно
старателот на детето .Правото се остварува еднократно врз основа на приходите врз
основа на кои се утврдува висината на износот на помошта за опрема на новороденче.
Како приходи се сметаат приходите остварени по сите основи на целото семејство од
членот 21 од Законот за заштита на децата.
Кон барањето се доставува и лична карта од мајката (фотокопија) со оригинал на
увид, мајчина книшка на увид за мајката или потврда од лекар специјалист за редот
на раѓање на детето, а за посвоено дете доказ од центарот за социјална работа за
ред на посвојување на детето, извод од матична книга на родени за детето,доказ за
државјанство на барателот, лична карта од таткото (фотокопија) со оригинал на увид
(во случај кога мајката не е државјанин на Република Македонија, а склучила брак
со државјанин на Република Македонија)
По исклучок од ова како приходи на семејството не се сметаат: детски
додаток, посебен додаток, паричен надоместок за телесно оштетување, паричен
надоместок за трошоците за згрижено дете во дом-семејство, паричен надоместок
за помош и нега од друго лице и помош во случај на елементарни непогоди.
По барањето за остварување на правото помош за опрема на новороденче решава
центарот за социјална работа, надлежен за подрачјето на кое подносителот на
барањето има живеаште .
Барањето за остварување на правото за помош за опрема на новороденче
се поднесува во местото во кое мајката има постојано место на живеење.
Остварувањето на едно од правата за заштита на децата, не го исклучува користењето
на друго право согласно со Законот за заштита на децата.
VI.3.4.Висина на правото
Висината на помошта за опрема на новороденче изнесува 4829 денари (еднократна)
и се усогласува со пораст на трошоците на живот за претходната година објавени од
Државниот завод за статистика во јануари за тековната година.
VI.3.5.Рокови и престанок на правото
Рокови
Во постапка за остварување право на еднократна парична помош за новороденче,
центарот е должен да донесе решение во рок од 15 дена од денот на поднесување на
барањето со потребната документација.

П Р И Р А Ч Н И К ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВА ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА И ДЕТСКАТА ЗАШТИТА
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По истекот на овој рок подносителот на барањето во рок од 5 дена има право да
поднесе барање за донесување решение до директорот на центарот. Директорот на
центарот е должен во рок од 5 дена од приемот на барањето да донесе решение со
кое барањето ќе го уважи.
За еднократна парична помош за новороденче решава центарот надлежен за
подрачјето на кое мајката има постојано место на живеење.

П Р И Р А Ч Н И К ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВА ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА И ДЕТСКАТА ЗАШТИТА

Престанок на правото
Правото за остварување еднократна парична помош за првородено дете престанува
со денот на исплатата на средствата, а со оглед на тоа што истото е еднократно
право.
Постапка по жалба
Види точка VI.1.6 страна 60
Види пример:
1.А - жалба на решение страна 31
1.Б - тужба до управен суд страна 32
Види пример образец 7-В- барање за остварување право на еднократна парична
помош за новороденче на наредна страница

Образец 7-В
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DO			
JU ME\UOP[TINSKI CENTAR ZA SOCIJALNA
RABOTA_________________________________________
BARAWE
za ostvaruvawe na pravo na ednokratna pari~na pomo{ za novoroden~e

Od _________________________________________________
__________ so stan na ul.____________________________________
__br.___ EMBG
Naseleno
mesto
/Op{tina
___________________________l.k.br.__________________
izdadena od MVR____________________________.
Baram da mi se priznae pravo na edнokratna pari~na pomo{ za
novoroden~e za deteto-cata
_______________________________________________________________________
_________
(ime, tatkovo ime i prezime)
______________________________________________________rodeno-i
(ime, tatkovo ime i prezime)
na den ____________________________________________________________20__
godina vo ____________________i e/se ________________________ dete.
/prvorodeno /prvoposvoeno /
Kon baraweto prilo`uvam:
1.
2.
3.
4.
5.

лична карта од мајката (фотокопија) со оригинал на увид;
мајчина книшка на увид за мајката или потврда од лекар специјалист
за редот на раѓање на детето, а за посвоено дете доказ од центарот за
социјална работа за ред на посвојување на детето;
извод од матична книга на родени за детето;
доказ за државјанство на барателот;
лична карта од таткото (фотокопија) со оригинал на увид ( во случај кога
мајката не е државјанин на Република Македонија, а склучила брак со
државјанин на Република Македонија)

П Р И Р А Ч Н И К ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВА ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА И ДЕТСКАТА ЗАШТИТА
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I.Podatoci za majkata
_________________________________
(Prezime, tatkovo ime i ime)
Adresa____________________________
ulica i broj

П Р И Р А Ч Н И К ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВА ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА И ДЕТСКАТА ЗАШТИТА

OP[TINA

Ra|aweto nastanalo na:
_________________________

II.
Red.
Br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ime i
prezime

VI.4. Родителски додаток за трето дете

PRIP.NA
ZAEDNICA

[kolska
podgotovka

1.Makedonska
2.Albanska
3.Turska
4.Srpska
5.Romska
6.Vla{ka
7.Bo{wa~ka
8.Ostanati

1.Bez
obrazovanie
2.Osnovno obraz.
3.KV
4.SSS
5.VKV
6.Vi{a
7.Visoka

Status
1.Vrabotena
2.Nevrabotena

EMBG NA
MAJKATA_______________________________
L.K.
Br._____________________________________________
DR@VJANSTVO_________________________________

||||||||||||
||||||||||||
||||||||||||
||||||||||||
||||||||||||
||||||||||||
||||||||||||
||||||||||||

Srodstvo

Den,
mesec
i god.
ra|.

Mesto
na
ra|awe

Zanimawe

VI.4.1. Вовед
Правото на родителски додаток за дете го остварува мајката за своето трето
живородено дете која е државјанин на Република Македонија со постојано место на
живеење во Република Македонија во последните три години пред поднесување на
барањето.
VI.4.2. Опис на правото Родителски додаток за трето дете
Родителски додаток за дете остварува мајка за своето трето живо родено дете.
Во случај мајката да роди повеќе деца одеднаш (близнаци, тројка и повеќе) ќе
остварува родителски додаток во висина и за период утврдени од десет години.
Правото на родителски додаток за трето дете се остварува од 01.01.2009 година.

Podatoci za site ~lenovi na semejstvoto
Mati~en
broj
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Pripadnost
na zaednica

ИЗЈАВА
Јас ____________________________________________________, под кривична и
материјална одговорност изјавувам дека наведените податоци во барањето се точни.
Data __________________
PODNESUVA^ NA BARAWE
_________________
_________________________________________
Oslobodeno od pla}awe na administrativna taksa po ~len 18 to~ka 22 od
		
Zakonot za administrativni taksi (Slu`ben vesnik na R.M.
br.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03,19/o4,61/04,95/05,70/06,92/07,88/08 i 130/08)
			
		

VI.4.3. Постапка и начин на остварување на правото и потребна документација
Барањето за остварување на правото на родителски додаток за дете со потребната
документација се поднесува до надлежниот центар за социјална работа, најдоцна до
наполнети три месеци живот на детето и правото на родителски додаток за дете се
остварува од месецот во кој настанало раѓањето на детето.
Редоследот на раѓањата на децата кај правото на родителски додаток за дете се утврдува
спрема бројот на живи деца на мајката утврдени во однос на денот на поднесување на
барањето за остварување на правото на родителски додаток за дете, спрема датата и
часот на раѓањата запишани во матичната книга на родените.Кон барањето мајката
приложува и:лична карта од мајката (фотокопија) со оригинал на увид,а за мајките
со нови лични карти и доказ за постојано место на живеење со временски период на
живеење во општината, издаден од Министерство за внатрешни работи; доказ за
државјанство на мајката; извод од матичната книга на родени за детето; изјава од
мајката како поднесувач на барањето дека не живее и не работи во странство; извод
односно изводи од матичната книга на родени за детето односно децата по ред на раѓање
од страна на мајката и изјава од мајката за редоследот на раѓања на децата, спрема
датумот и часот на раѓањата, запишани во изводот од матичната книга на родени на
детето; доказ дека децата од претходниот ред на раѓање не се сместени во установа за
социјална заштита, згрижувачко семејство или не се дадени на посвојување, издаден
од центарот за социјална работа; доказ дека не и е одземено родителското право на
мајката над децата по ред на раѓање, издаден од центарот за социјална работа; доказ
за мајката за извршени задолжителни здравствени прегледи и контроли на мајката
за време на бременоста, издаден од соодветна здравствена установа или здравствена
легитимација на увид; доказ за вршење на задолжителните вакцинации на детето,
издаден од соодветна здравствена установа за второ, трето и четрврто дете по ред на
раѓање, родено од 1 јануари 2009 година; потврда дека детето е запишано и редовно
ја следи наставата во основно односно во средно училиште, издадена од установата
во која е запишано - за трето и четврто дете по ред на раѓање, родено од 1 јануари
2009 година;потврда за вонредно продолжување на образованието, издадена од
образовната установа во која е запишано - за дете кое поради болест или повреда
е спречено редовно да ја посетува наставата; потврда за дете дека поради видот и
степенот на попреченост не може да се образува, издадена од соодветна здравствена
установа.
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VI.4.4. Висина на правото
Родителскиот додаток за трето дете се исплатува месечно, за
период од десет години, во висина од 8.048 денари.
Износот се усогласува со порастот на трошоците на живот за претходната година
објавени од Државниот завод за статистика, во јануари за тековната година.
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VI.4.5.Рокови и престанок на правото
Рокови
Барањето за остварување на правото за родителски додаток за трето дете се поднесува
до Центарот за социјална работа до наполнети три месеци живот на детето.
Барањето за продолжување на правото родителски додаток за дете за наредната
година се поднесува до 31 март во таа година.
Барањето за продолжување на правото родителски додаток за дете поднесено после
рокот утврден во законот ќе се смета како ново барање и барателот ќе се стекне
со продолжување, односно користење на правото првиот ден на наредниот месец од
месецот во кој е поднесено барањето за продолжување на правото.
Престанок на правото
Барањето за остварување на правото родителски додаток за дете поднесено после
рокот од три месеци од денот на раѓањето на детето не може да се оствари.
Види пример: VI. 1.6. Постапка по жалба страна 60
Види пример: 1.А - жалба на решение страна 31
1.Б - тужба до управен суд страна 32
Види пример образец 7-Г- барање за остварување право на родителски додаток за
дете и Образец- 7- Г-1 Изјава на наредна страница

Образец-7- Г
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DO
JU ME\UOP[TINSKI CENTAR ZA SOCIJALNA
RABOTA_________________________________________
B A R A W E
za ostvaruvawe – prodol`uvawe na pravo na родителски додаток за дете
Od
______________________________________
so
stan
na
ul.
______________________  br._________
(ime i prezime na majkata)
во _________________________________ л.к.бр:. _______ издадена од МВР____
_______________________.
(населено место/општина)
Baram da mi se priznae - prodol`i pravo-to na родителски dodatok za
dete-ca :
_______________________________________________________________________
________________
(so ime i prezime i godina na ra|awe на второ дете)
_______________________________________________________________________
________________
(so ime i prezime i godina na ra|awe на трето дете)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(so ime i prezime i godina na ra|awe на четврто дете)
Кон барањето за остварување на правото ги приложувам следните
докази:
1. лична карта од мајката (фотокопија) со оригинал на увид, а за мајките
со нови лични карти и доказ за
постојано место на живеење со
временски период на живеење во општината, издаден од Министерство
за внатрешни работи;
2.
доказ за државјанство на мајката;
3.
извод од матичната книга на родени за детето;
4.
изјава од мајката како поднесувач на барањето дека не живее и не
работи во странство;
5.
извод односно изводи од матичната книга на родени за детето односно
децата од претходниот ред на раѓање на мајката и изјава од мајката за
редоследот на раѓања на децата, спрема датумот и часот на раѓањата,
запишани во изводот од матичната книга на родени на детето;
6.
доказ дека децата од претходниот ред на раѓање не се сместени во
установа за социјална заштита, згрижувачко семејство или не се дадени
на посвојување, издаден од центарот за социјална работа;
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7.
8.
9.
10.
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11.
12.

доказ дека не и е одземено родителското право на мајката над децата од
претходниот ред на раѓање, издаден од центарот за социјална работа;
доказ за мајката за извршени задолжителни здравствени прегледи и
контроли на мајката за време на бременоста, издаден од соодветна
здравствена установа или здравствена легитимација на увид;
доказ за вршење на задолжителните вакцинации на детето, издаден од
соодветна здравствена установа за второ, трето и четрврто дете по ред
на раѓање, родено од 1 јануари 2009 година;
потврда дека детето е запишано и редовно ја следи наставата во основно
односно во средно училиште, издадена од установата во која е запишано за трето и четврто дете по ред на раѓање, родено од 1 јануари 2009 година;
потврда за вонредно продолжување на образованието, издадена од
образовната установа во која е запишано - за дете кое поради болест
или повреда е спречено редовно да ја посетува наставата;
потврда за дете дека поради видот и степенот на попреченост не може да
се образува, издадена од соодветна здравствена установа.

Kon baraweto za prodol`uvawe na pravoto приложувам фотокопија на лична
карта со оригинал на увид и gi prilo`uvam i dokazite pod reden broj: 4, 6, 9, 10,
11 i 12 od baraweto za ostvaruvawe na pravoto.
Доказите под реден број 10, 11 и 12 се поднесуваат од започнување на
школувањето на детето согласно со закон.
Prilog: ____________________________________________
(se naveduvaat rednite broevi na dokazite,, a kaj prodol`uvaweto na
pravoto i so potcrtuvawe)
		
II.
Podatoci za мајката
1. Prezime, tatkovo ime i ime ___________________________________
2. Mati~en broj
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
3. Mesto na ra|awe
______________________
4. Mesto na `iveewe____________________/општина___________ l.k.br.
______________ tel. _____________
5. Pripadnost na zaednica ___________________________
6.Bra~na sostojba_______________________
7.Dr`avjanstvo_________________________
8.Status:
a) vrabotena vo ________________________________тel.___________
b) drug status________________________________________________
9. Stepen na obrazovanie _____________________________________

II.
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Podatoci za bra~niot drugar
1. Prezime i ime_______________________________________________
2. Mati~en broj
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
3. Mesto na ra|awe _______________________
4. Mesto na `iveewe_____________________ l.k.br. ______________
tel. _____________
5. Pripadnost na zaednica ___________________________
6.Dr`avjanstvo_________________________
7.Status:
a) vraboten vo ___________________________________tel.___________
b) drug status_____________________________________________
8. Stepen na obrazovanie ___________________________________

III.
Red.
Br.

Podatoci za decata по ред на раѓање
Ime i
prezime

||||||||||||
||||||||||||
||||||||||||
||||||||||||
||||||||||||
||||||||||||
||||||||||||
||||||||||||

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IV.
Red.
Br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mati~en
broj

Den,
mesec
i god.
ra|.

Mesto
na
ra|awe

Mesto
na
`iveewe

Zanimawe

Pripadnost na
zaednica

Zanimawe

Pripadnost na
zaednica

Podatoci za decata за кои се поднесува барањето
Ime i
prezime

Mati~en
broj
||||||||||||
||||||||||||
||||||||||||
||||||||||||
||||||||||||
||||||||||||
||||||||||||
||||||||||||

Den,
mesec
i god.
ra|.

Mesto
na
ra|awe

Mesto
na
`iveewe

V. Podatoci za vr{eni zadol`itelni vakcinirawa:
Na vtoro dete _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
Na treto dete _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Na ~etvrto dete _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
(se vnesuvaat podatocite za vr{eni, odnosno primeni vakcini)

Образец- 7-Г-1
DO
JU ME\UOP[TINSKI CENTAR ZA SOCIJALNA
RABOTA_________________________________________

П Р И Р А Ч Н И К ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВА ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА И ДЕТСКАТА ЗАШТИТА

VI . Podatoci za vr{eni zadol`itelni zdravstveni pregledi i kontroli na
majkata vo tekot na bremenosta

Majkata ____________________________________________ gi ima/nema vr{eno
zadol`itelnite zdravstveni pregledi i kontroli vo tekot na bremenosta.

ИЗЈАВА
Јас ____________________________________________________, под кривична и
материјална одговорност изјавувам дека наведените податоци во барањето се точни.

_________________________200__ god.
(data)
___________________________________
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ИЗЈАВА
Од ________________________________
со ЕМБГ
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
со стан на ул.___________________________ општина
__________________
со лична карта бр.____________ издадена на ________________ година од
МВР
_________________, под кривична, морална и материјална одговорност
изјавувам пред Центарот за социјална работа _____________________ на
_____________ год.
дека:
1. дека во моментот на поднесување на барањето не живеам и не работам
во странство
2. податоците внесени во барањето се точни
3. се согласувам, податоците внесени во барањето со доказите да бидат
проверувани од страна на овластени лица на центарот за социјална
работа.

Podnesuva~ na baraweto,

Секоја промена на фактите или околностите кои биле основа за
признавање на правото на родителски додаток за дете, најдоцна во рок од
15 дена од денот кога настанале тие промени (промена на постојано место
на живеење-општина, промени во семејната состојба, и други промени) се
обврзувам да ги пријавам и ќе ги сносам последиците од непријавување.

___________________
(ime, tatkovo ime i prezime)

Изјавил,

Oslobodeno od pla}awe na administrativna taksa po ~len 18 to~ka 22 od
Zakonot za administrativni taksi (Slu`ben vesnik na R.M.
br.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03,19/o4,61/04,95/05,70/06,92/07,88/08 i 130/08)

Поднесувач на барањето
_________________________
(ime, tatkovo ime i prezime)
			

Службено лице,
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ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА

VII. ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА

П Р И Р А Ч Н И К ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВА ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА И ДЕТСКАТА ЗАШТИТА

Прирачникот пред се содржи информации за правата кои се загарантирани и
утврдени во Законот за социјална заштита и Законот за заштита на децата, како и
подзаконски акти во кој е пропишана постапката за остварување на конкретното
право и документацијата која барателите треба да ја достават до надлежниот Центар
за социјална работа за да можат да го остварат правото кое им е загарнтирано во
Уставот и Законите на Република Македонија.
Подготвувачите на Прирачникот при неговото подготвување се водеа од личните
искуства стекнати во долгогодишната работа во областа на социјалната и детската
заштита , компетенциите кои ги имаат во министерството за труд и социјална
политика во секојдневното извршување на работните задачи , насоките од Доналд
Бисон, Правен консултант на ОБСЕ, како и од потребите на вработените во РИЦ
–овите кои ги искажаа на обуката организирана од страна на ОБСЕ во Струмица .
Прирачникот дава опис на правата од социјалната и детската заштита во
задолжителните законски рамки и има за цел да помогне за еднаква достапност до
правата и пристап до инстуциите од страна на сите граѓани во Република Македонија,
меѓу кои се и граѓаните од Ромската заедница. Подготвувачите на прирачникот
посебно внимание посветија на потребите искажани од вработените во РИЦ-овите
за опис на правата ,потребната документација, роковите за остварување на правата,
престанок на правото и правна заштита , обрасците и примерите за правни поднесоци.
Тука посебно се раководевме од лични искуства во работењето на РИЦ-овите и
примерите и проблемите кои ги посочија во остварувањето на правата на Ромската
заедница од областа на социјалната и детската заштита, пред се почитувајќи ги нивните
напори иако немаат високо образование од правната област да ги запазат и почитуваат
роковите и формите на правните поднесоци во остварувањето и заштитата на правата
на граѓаните од Ромска заедница .
Прирачникот пред се е водич за вработените во РИЦ-те како да препознаат за кое
право граѓанинот треба да аплицира, да помогнат наједноставно и правилно да се
пополни потребното барање , да укажат која е потребната документација која треба
да ја приложи граѓанинот заедно со барањето за да оствари некое право од областа
на социјалната и детската заштита. За таа цел во прирачникот секое право е опишано
во едно поглавје и е даден образецот за остварување на конкретното право и е даден
едноставен пример за жалба и тужба како форма која може лесно да се прилагоди на
правото за која се поднесува.
Напоменуваме дека во делот II. кој носи наслов „Законска рамка„. од прирачникот

посочени се сите барања со пропишани обрасци и потребна документација во
подзаконските акти (Правилници) со полн назив и бројот на Службениот весник во
кој се објавени . Исто така дадени се примери за поднесоци, жалби и друга правна
документација која во определен конкретен случај би можела да се искористи
со лесно прилагодување на текстот. Сметаме дека треба да нагласиме дека сите
пропишани барања за остварување на било кое право од областа на социјалната и
детската заштита можат да се подигнат во Центарот за социјална работа на порачјето
на кое живее корисникот.
Изготвувачите на Прирачникот и ОБСЕ се договорија во Прирачникот да посветат
внимание на поимот дискриминацијата во остварување на права од областа на
социјалната заштита со посебен осврт на дискриминацијата како што е утврдена во
Законот за социјалната заштита. Сметавме дека на корисниците на Прирачникот треба
да им дадеме основни сознанија за поимот на дискриминацијата и го искористивме
законски утврдениот поим „ дискриминација„ како и поими со основни елементи
на препознавање на „директна„ и „индиректна дискриминација„ во остварување на
правата од социјалната заштита.
Исто така , ги нагласивме правните термини на документи кои се поднесуваат кога
граѓанинот е уверен дека постои директна или индиректна дискриминација. Во
прилозите најдоа место и една вистинска иницијатива за дискриминација по основ
на пол доставена до МТСП – до застапникот за дискриминација по основ „ пол„ и
една вистинска претставка доставена до Комисијата за заштита од дискриминација
по основ „возраст„.
Прирачникот е подготвен и ги содржи документите и барањата кои се правно валидни
и се во важност до денот на подговување на истиот. Со оглед на тоа што областа е
доста динамична и подлежи на постојано усогласување со политиките на Владата
на Република Македонија од областа на социјалната и детската заштита , посебно
од аспект на правата даваме препорака вработените во РИЦ преку WEB страната на
министерството www.mtsp.gov.mk да се информираат за измените во законите и под
законските акти.
За полесна комуникација со Центрите за социјална работа дадена е листа на контакти
со телефонски броеви на стручните работници која ќе им користи на вработените во
РИЦ-овите за остварување директни контакти при ситуации кои сами не ќе мижат
да ги разрешат.
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VIII. МЦСР- Контакти
ЈУ ЦЕНТРИ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
И МТСП

Центар за соц.работа
ЈУМСЦР
ЈУМСЦР
ЈУМСЦР
ЈУМСЦР
ЈУМСЦР
ЈУМСЦР
ЈУМСЦР
ЈУМСЦР
ЈУМСЦР
ЈУМСЦР
ЈУМСЦР
ЈУМСЦР
ЈУМСЦР
ЈУМСЦР
ЈУМСЦР
ЈУМСЦР
ЈУМСЦР
ЈУМСЦР
ЈУМСЦР
ЈУМСЦР
ЈУМСЦР
ЈУМСЦР
ЈУМСЦР
ЈУМСЦР
ЈУМСЦР
ЈУМСЦР

27.
28.
29.
30.
31.

ЈУМСЦР СТРУМИЦА
ЈУМСЦР ТЕТОВО
ЈУМСЦР ВЕЛЕС
ЈУМСЦР ШТИП
ЈУ Завод за соц. Дејности - СКОПЈЕ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

БЕРОВО
БИТОЛА
БРОД.МАКЕДОНСКИ
ВАЛАНДОВО
ВИНИЦА
ЃЕВГЕЛИЈА
ГОСТИВАР
ДЕБАР
ДЕЛЧЕВО
ДЕМИР ХИСАР
КАВАДАРЦИ
КИЧЕВО
КОЧАНИ
КРАТОВО
КР.ПАЛАНКА
КРУШЕВО
КУМАНОВО
НЕГОТИНО
ОХРИД
ПРИЛЕП
ПРОБИШТИП
РАДОВИШ
РЕСЕН
СВ.НИКОЛЕ
СКОПЈЕ
СТРУГА

Tелефон
033/ 470-641,
047/ 231-651,
045/ 274-137,
034/ 382-008,
033/ 361-305,
034/ 211- 955,
042/ 217-645,
046/ 833-323,
033/ 411-736,
047/ 276-751
043/ 414-456
045/ 220-661,
033/ 274-139,
031/ 481-228
031/ 372-245,
048/ 477-739,
031/ 438-160,
043/ 361-488,
046/ 260-708,
048/ 424-595,
032/ 483-127
032/ 431-065,
047/ 452-552,
032/ 443-305,
02/ 297-700,
046/ 786- 976,

471-072
203-425, 231-657
274- 138
382- 670
360- 305
213-797
213-431
831-400
410-300

034/ 344-077,
044/ 331-575,
043/ 231-355
032/ 391-779,
02/ 165- 943,

325-401, 324-377
339-060

225-326
274-141
375-200
476-466
438-170, 446-316
363-788
260-707
421-702
635-601
451-419, 451-775
444-456
297-703
783-401

385-031
230-401

МТСП- Сектор за социјална инспекција 02 3114460 или 02 3114190
МТСП - Сектор за правни нормативни општи и заеднички работи 02 3106221

Лена Ничевска 				

Владо Аврамовски
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