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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1600. 

Врз основа на член 53 од Законот за заштита на де-

цата („Службен весник на Република Македонија” бр. 

23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 и 25/15), министерот 

за труд и социјална политика, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБ-

ЛИСКИТЕ УСЛОВИ, КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ЗА ЗАШТИТА  

НА ДЕЦАТА 

 

Член 1 

Во Правилникот за поблиските услови, критериуми 

и начинот за остварување на правата за заштита на де-

цата  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

62/13 и 51/14),  во членот 16 по ставот (3) се додаваат 

три  нови става (4), (5) и (6),  кои гласат: 

 

„(4) Доколку во текот на користење на правото на 

посебен додаток корисникот стане примател на соци-

јална парична помош и постојана парична помош, цен-

тарот за социјална работа по службена должност изда-

ва решение за користење на правото на посебен дода-

ток  во зголемен износ за 25%, од првиот ден на наред-

ниот месец од месецот во кој е остварено правото на 

социјална парична помош и постојана парична помош, 

без претходно поднесено барање од страна на корисни-

кот (родителот).  

 

(5) На материјално необезбеден родител, на кој му 

се сменил статусот по основ на кој го остварил правото 

(му престанало правото на  социјална парична помош и 

постојана парична помош), правото на користење на 

посебен додаток за  материјално необезбеден родител 

кој има дете со специфични потреби, кое има пречки 

во телесниот или менталниот развој или комбинирани 

пречки во развојот до 26 години живот, му престанува 

правото на посебен додаток за материјално необезбеде-

ни родители  првиот ден од наредниот месец од месе-

цот во кој настанала промената. 

 

(6) По престанување на основот за користење на 

правото на посебен додаток од став (5) на овој член,  

центарот за социјална работа по службена должност 

издава решение за продолжување на правото на посе-

бен додаток, во намален износ за 25%, сметано од 

првиот ден на наредниот месец од месецот во кој  му 

престанало правото на социјална парична помош и по-

стојана парична помош.“ 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 

јуни 2015 година. 

 

Бр.11-1305/3 Министер 

13  март 2015 година за труд и социјална политика, 

Скопје Диме Спасов, с.р. 

_____________ 

1601. 

Врз основа на член 41 став (7) од Законот за зашти-

та на децата („Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 и 25/15), ми-

нистерот за труд и социјална политика, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА И ПОТРЕБНАТА ДО-

КУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА  

ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на обрас-

ците на барањата и потребната документација за оства-

рување на правата за заштита на децата  („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 70/13 и 51/14),   

во член 4 во ставот (2) по алинејата 10 се додава нова 

алинеја  11, која гласи: 

„ - под VI. податоци за материјално необезбеден ро-

дител корисник на социјална парична помош и постоја-

на парична помош.“       

 

Член 2 

Во член 5 во ставот (1) по точката 5 се додава нова 

точка 6, која гласи: 

„6. За материјално необезбеден родител корисник 

на социјална парична помош и постојана парична по-

мош доказ дека е корисник на социјална парична по-

мош и постојана парична помош.“ 

Точките  6 и 7 стануваат точки 7 и 8. 

Во ставот (4) зборовите „точки 3, 4 и 7“ се замену-

ваат со зборовите „точки 3, 4, 6 и 8“. 

 

Член 3 

Прилогот бр.2 се заменува со нов Прилог бр.2, кој е 

даден во прилог и  е составен дел на овој правилник.  

   

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 

јуни 2015 година. 

 

Бр.11-1306/5 Министер за труд 

13 март 2015 година и социјална политика, 

Скопје Диме Спасов, с.р. 


