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20191091438
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Врз основа на член 53 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17,
21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр 104/19),
министерот за труд и социјална политика донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА
ПРАВАТА ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА, КАКО И УТВРДУВАЊЕ НА
СОСТОЈБАТА НА ПРИХОДИТЕ, ИМОТОТ И ИМОТНИТЕ ПРАВА НА
ДОМАЌИНСТВОТО И СЕМЕЈСТВОТО ЗА ПРАВАТА ДЕТСКИ ДОДАТОК,
РОДИТЕЛСКИ ДОДАТОК ЗА ДЕТЕ И ДОДАТОК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат поблиските услови и начинот на остварување на
правата за заштита на децата, и тоа за: детски додаток, посебен додаток, еднократна
парична помош за новороденче, родителски додаток за дете и додаток за образование,
како и утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на
домаќинството и семејството за правото на детски додаток, родителски додаток за дете и
додаток за образование.
I. Детски додаток
Член 2
Правото на детски додаток го остварува еден од родителите на детето или друго
лице согласно Законот за заштита на децата.
Член 3
Барањето за остварување на правото на детски додаток се поднесува до надлежниот
центар за социјална работа.
Член 4
(1) Правото на детски додаток се остварува во зависност од материјалната состојба на
домаќинството.
(2) Право на детски додаток има дете во семејство чии вкупни просечни месечни
приходи остварени во последните три месеци пред поднесување на барањето и во текот на
користењето на правото по сите основи на сите членови во домаќинството се во висина до
прагот за пристап на правото на детски додаток согласно Законот за заштита на децата.
(3) За вкупни просечни месечни приходи на сите членови на домаќинството се сметаат:
1. Доход од работа;
2. Пензија остварена во Република Северна Македонија;
3. Доход од самостојна дејност;
4. Доход од авторски и сродни права;
5. Доход од продажба на сопствени земјоделски производи;
6. Доход од права од индустриска сопственост;
7. Доход од закуп и подзакуп;
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8. Доход од капитал;
9. Капитални добивки;
10. Добивки од игри на среќа;
11. Доход од осигурување;
12. Друг доход;
13. Право на социјална сигурност на старите лица;
14. Паричен надоместок по основ на невработеност;
15. Воена инвалиднина;
16. Цивилна инвалиднина;
17. Законска издршка;
18. Родителски додаток за детe;
19. Финансиска поддршка од областа на земјоделството и руралниот развоj;
20. Траен надоместок;
21. Надоместок на плата за скратено работно време, и
22. Додаток за образование на лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без
родители и родителска грижа.
(4) Право на детски додаток не може да се оствари за дете ако домаќинството
поседува:
1. Друга семејна куќа или стан во која не живее или не ја користи за живеење;
2. Стан или куќа во градба;
3. Деловен простор;
4. Заштеди/штеден влог во вредност над 70.000 денари и
5. Хартии од вредност.
(5) Како приход во смисла на ставот (3) на овој член, при остварување и користење на
правото на детски додаток, не се смета:
1. Надоместок за помош и нега од друго лице;
2. Надоместок заради попреченост;
3. Додаток за домување;
4. Еднократна парична помош;
5. Паричен надоместок за трошоците за сместено лице и надоместок за згрижување на
лице во згрижувачко семејство;
6. Еднократна парична помош за новороденче;
7. Посебен додаток;
8. Гарантирана минимална помош;
9. Додаток за образование (за основно и/или средно образование);
10. Надоместок за попишувач за изршување на работи во врска со спроведувањето на
Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија на
членовите на домаќинството во висина до 15.000 денари;
11. Паричен надоместок што се исплаќа во рамки на ИПА проект, финансиран од
Европска унија и спроведен во Министерството за труд и социјална политика;
12. Приход по основ на работно ангажирање за општинско корисна работа согласно
програма од Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување;
13. Надоместок за посета на обука, остварен согласно програми/мерки од Оперативниот
план за активни програми и мерки за вработување;
14. Стипендија;
15. Приход по основ на работно ангажирање за извршување на јавни работи, сезонски
работи и други повремени работи согласно Законот за работните односи;
16. Донации во согласност со Законот за донации;
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17. Надоместок за практична обука на ученици и практична настава на студенти;
18. Надомест за практикантска работа согласно Законот за практиканство;
19. Надоместок за волонтери согласно Законот за волонтерство;
20. Финансиска помош која се користи за лекување во земјата или во странство;
21. Надоместок кој произлегува од активности поврзани со безбедноста и одбраната на
Република Северна Македонија.
22. Пријавени или остварените нето приходи од став (3) точка 5 на овој член на сите
членови на домаќинството, во висина од 80% од остварениот доход во последните 12
месеци;
23. Пријавени или остварените нето приходи од став (3) точка 12 на овој член на сите
членови на домаќинството, во висина до 30.000 денари во последните 12 месеци; и
24. Законска издршка за дете во висина до 6.000 денари.
(6) При остварување и користење на право на детски додаток за дете од домаќинство
кое остварило, односно користи право на гарантирана минимална помош согласно
Законот за социјалната заштита, не се утврдува материјалната состојба на домаќинството.
(7) При престанок на правото на гарантирана минимална помош од страна на
службеното лице на центарот за социјална работа по службена должност се врши
преиспитување на условите за продолжување на користење на правото на детски додаток,
со увид во предметот и утврдување на материјалната состојба на домаќинството, односно
семејството, согласно закон и овој правилник, без претходно поднесено барање од страна
на корисникот (родителот).
(8) На подносител на барање за остварување на право на детски додаток за дете, кој
воедно е и подносител на барање за остварување на право на додаток за образование за
дете/ученик, при остварување и користење на правото на детски додаток и на правото на
додаток за образование, материјалната состојба на домаќинството, не им се утврдува
односно преиспитува одделно.
Член 5
(1) При утврдување на право на детски додаток за дете сместено во згрижувачко
семејство не се сметаат приходите на згрижувачкото семејство, односно приходите на
домаќинството.
(2) При утврдување на право на детски додаток за дете ставено со решение на центарот
за социјална работа под старателство не се сметаат приходите на домаќинството, односно
семејството каде детето е под старателство, како и во случај кога за старател е ставено
службено лице од центарот за социјална работа.
Член 6
При утврдување на право на детски додаток за дете од разведен брак како приходи врз
основа на кои се утврдува материјалната состојба на домаќинството, односно семејството
се сметаат приходите на родителот кај кого детето живее, како и приходите на останатите
членови на домаќинството, односно семејството.
Член 7
(1) При утврдување на право на детски додаток на дете родено во вонбрачна заедница
како приходи врз основа на кои се утврдува материјалната состојба на домаќинството,
односно семејството се сметаат приходите на двајцата родители кои живеат во
вонбрачната заедница, како и приходите на останатите членови на домаќинството
односно семејството.
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(2) При утврдување на право на детски додаток за дете родено вон брак како приходи
врз основа на кои се утврдува материјалната состојба на домаќинството, односно
семејството се сметаат приходите на родителот кај кого детето живее, како и приходите
на останатите членови на домаќинството односно семејството.
Член 8
Промената во материјалната и семејната состојба на домаќинството, односно
семејството влијае на оствареното право на детски додаток од денот на настанување на
промената, и тоа во случаи на: стекнување имот, смрт, вработување, престанок на
вработување, новороденче и др.
Член 9
(1) Детскиот додаток се исплатува на мајката доколку детето живее со нејзе, а доколку
нема мајка се исплатува на таткото, на старателот кој се грижи за издржувањето на
детето, како и на лице на кое со решение на надлежен центар за социјална работа му е
доверено детето и живее во семејство со него.
(2) Во случаите кога детето нема родители и не е под старателска грижа, од страна на
центарот за социјална работа по службена должност се врши старателската функција и
може одделни работи да се доверат да се вршат од стручни лица во негово име и под
негов надзор, само за остварување на правото на детски додаток и негова исплата.
II. Посебен додаток
Член 10
Правото на посебен додаток го остварува еден од родителите на детето или друго лице
согласно Законот за заштита на децата.
Член 11
(1) За дете кое е сместено во установа за вон-семејна социјална или друга установа со
решение на центарот за социјална работа, се остварува право на посебен додаток за време
кога детето се наоѓа на распуст (зимски и летен), за три месеци сметано од 1 јуни
тековната година.
(2) Правото од ставот (1) на овој член се остварува по барање поднесено најдоцна 15
дена од отпочнување на летниот распуст.
Член 12
(1) Ако во наодот и мислењето за видот и степенот и оцена на попреченоста на детето
во телесниот или менталниот развој издаден од соодветниот стручен орган бил
препорачан контролен преглед односно повторен преглед-контрола или рекатегоризација,
се поднесува нов наод и мислење за видот и степенот и оцена на попреченоста на детето
во телесниот или менталниот развој издаден од соодветниот стручен орган.
(2) Во случајот од ставот (1) на овој член, од страна на центарот за социјална работа
најдоцна еден месец пред истекот на датумот на контролниот преглед односно
повторниот преглед-контрола или рекатегоризација, писмено се известува корисникот на
правото дека треба навремено да ги достави наодот и мислењето за видот и степенот и
оцена на попреченоста на детето во телесниот или менталниот развој.

4 од 14

Службен весник на РСМ, бр. 109 од 28.5.2019 година

(3) Ако новиот наод и мислење од ставот (1) на овој член не се поднесе и по писменото
известување од ставот (2) на овој член, користењето на правото на посебен додаток
престанува, освен во случаите кога од оправдани причини (болест или лекување на детето
или од оправдани причини стручниот орган не можел навреме да изврши прегледконтрола), корисникот на правото не бил во можност навремено да ги достави, во кој
случај постапката се запира се до донесување на нов наод и мислење за видот и степенот и
оцена на попреченоста на детето во телесниот или менталниот развој издаден од
соодветниот стручен орган.
(4) За оправданите причини од ставот (3) на овој член, корисникот на правото најдоцна
15 дена од денот на настанувањето на оправданите причини, писмено го известува
надлежниот центар за социјална работа и доставува доказ (потврда) за оправданата
причина издаден од надлежна здравствена установа, односно стручниот орган.
Член 13
(1) Посебен додаток се исплатува на родителот или старателот кој се грижи за
издржувањето на детето, како и на лице на кое со решение на надлежен центар за
социјална работа му е доверено детето и живее во семејство со него.
(2) Во случаите кога детето нема родители и не е под старателска грижа, од страна на
центарот за социјална работа по службена должност се врши старателската функција и
може одделни работи да се доверат да се вршат од стручни лица во негово име и под
негов надзор, само за остварување на правото на посебен додаток и негова исплата.
(3) На самохран родител на кој му се сменил статусот по основ на кој го остварил
правото на посебен додаток (склучување на брачна заедница, започнување на вонбрачна
заедница или враќање на исчезнатиот родител), правото на користење на посебен додаток
за самохран 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 од денот од кога настанала промената.
(4) Доколку во текот на користење на правото на посебен додаток корисникот стане
примател на гарантирана минимална помош, центарот за социјална работа по службена
должност издава решение за користење на правото на посебен додаток во зголемен износ
за 25%, од денот од кој е остварено правото на гарантирана минимална помош, без
претходно поднесено барање од страна на корисникот (родителот).
(5) На материјално необезбеден родител, на кој му се сменил статусот по основ на кој
го остварил правото (му престанало правото на гарантирана минимална 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 необезбедени родители од денот од кога 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 посебен додаток, во намален износ за 25%, сметано од денот
кога му престанало правото на користење на гарантирана минимална помош.
III. Еднократна парична помош за новороденче
Член 14
Правото на еднократна парична помош за новороденче се обезбедува на семејството за
прво и второ живородено дете на мајката, како и за прво и второ посвоено дете доколку
мајката нема новородено дете, согласно Законот за заштита на децата.
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Член 15
(1) Правото на еднократна парична помош за новороденче се остварува по поднесено
барање до центарот за социјална работа надлежен за подрачјето на кое мајката има
живеалиште, односно престојувалиште.
(2) Во случај кога мајката не е државјанин на Република Северна Македонија, а
склучила брак со државјанин на Република Северна Македонија и има лична карта за
странец издадена од Министерство за внатрешни работи, барањето за остварување на
правото на еднократна парична помош за новороденче го поднесува таткото - државјанин
на Република Северна Македонија, до центарот за социјална работа надлежен за
подрачјето на кое таткото има живеалиште, односно престојувалиште.
IV.Родителски додаток за дете
Член 16
(1) Право на родителски додаток за дете (за трето дете) се остварува доколку вкупниот
просечен приход на семејството на мајката по сите основи во последните три месеци пред
поднесување на барањето за остварување на правото и во текот на користењето на правото
е понизок од висината на минималната нето плата утврдена за претходната година.
(2) Како приход во смисла на ставот (1) на овој член при остварување и користење на
правото на родителски додаток за дете, се смета:
1. Доход од работа;
2. Пензија остварена во Република Северна Македонија ;
3. Доход од самостојна дејност
4. Доход од авторски и сродни права;
5. Доход од продажба на сопствени земјоделски производи;
6. Доход од права од индустриска сопственост;
7. Доход од закуп и подзакуп;
8. Доход од капитал;
9. Капитални добивки;
10. Добивки од игри на среќа;
11. Доход од осигурување;
12. Друг доход;
13. Право на социјална сигурност на старите лице;
14. Паричен надоместок по основ на невработеност;
15. Воена инвалиднина;
16. Цивилна инвалиднина;
17. Законска издршка;
18.Финансиска подршка од областа на земјоделството и руралниот развоj;
19. Траен надоместок;
20. Надоместок на плата за скратено работно време, и
21. Додаток за образование на лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без
родители и родителска грижа;
22. Гарантирана минимална помош;
23. Детски додаток и
24.Додаток за образование.
(3) Право на родителски додаток за дете не може да се оствари ако семејството
поседува:
1.Друга семејна куќа или стан во која не живее или не ја користи за живеење;
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2. Стан или куќа во градба;
3. Деловен простор;
4. Заштеди/штеден влог во вредност над 70.000 денари;
5. Хартии од вредност;
6.Градежно земјиште, освен земјиштето на кое се наоѓа објектот каде корисникот
живее и
7. Обработливо земјоделско земјиште во сопственост или под закуп, во сопственост на
Република Северна Македонија со договор за користење на земјоделско земјиште на
плодоуживање, со површина поголема од 7.000 м2, во 4 и 5 катастарска класа се засметува
со 40% од фактичката површина, а земјиштето, распоредено во 6, 7 или 8 катастарска
класа се засметува со 20% од фактичката површина.
(4) Како приход во смисла на ставот (2) на овој член при остварување и користење на
правото на родителски додаток за дете не се смета:
1. Надоместок за помош и нега од друго лице;
2 .Надоместок заради попреченост;
3. Додаток за домување;
4. Еднократна парична помош;
5. Паричен надоместок за трошоците за сместено лице и надоместок за згрижување на
лице во згрижувачко семејство;
6. Еднократна парична помош за новороденче;
7. Посебен додаток;
8.Надоместок за попишувач за извршување на работи во врска со спроведувањето на
Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија на
членовите на домаќинството во висина до 15.000 денари;
9.Паричен надоместок што се исплаќа во рамки на ИПА проект, финансиран од
Европска унија и спроведен во Министерството за труд и социјална политика;
10. Приход по основ на работно ангажирање за општинско корисна работа согласно
програма од Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување;
11. Надоместок за посета на обука, остварен согласно програми/мерки од Оперативниот
план за активни програми и мерки за вработување.
12. Стипендија;
13. Приход по основ на работно ангажирање за извршување на јавни работи, сезонски
работи и други повремени работи согласно Законот за работните односи;
14. Донации во согласност со Законот за донации;
15. Надоместок за практична обука на ученици и практична настава на студенти;
16. Надомест за практикантска работа согласно Законот за практиканство;
17. Надоместок за волонтери согласно Законот за волонтерство;
18. Финансиска помош која се користи за лекување во земјата или во странство;
19. Надоместок кој произлегува од активности поврзани со безбедноста и одбраната на
Република Северна Македонија;
20.Пријавени или остварените нето приходи од став (2) точки 5 и 12 на овој член на
сите членови на домаќинството, во висина до 30.000 денари во последните 12 месеци и
21.Законска издршка за дете во висина до 6.000 денари.
Член 17
(1) Во текот на користењето на правото на родителски додаток за дете, за кое е
остварено правото, корисникот на правото редовно доставува доказ за извршена
задолжителна вакцинација на детето.
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(2) Правото на родителски додаток за дете продолжува да се остварува и во случај кога
од оправдани причини не може да се изврши вакцинацијата согласно закон, за што
корисникот на правото доставува доказ од соодветна здравствена установа, дека
вакцинацијата не може да се изврши.
(3) По отстранување на причините од ставот (2) на овој член, корисникот на правото
доставува потврда од соодветна здравствена установа, за дополнително извршена
вакцинација на детето.
Член 18
(1) Со запишување во задолжително образование на детето согласно закон за кое е
остварено правото на родителски додаток за дете, корисникот на правото доставува доказ
(потврда) дека детето е запишано во училиште и редовно ја следи наставата со
започнување на учебната година, а најдоцна до крај на месец септември.
(2) Доказот (потврдата) од ставот (1) на овој член, корисникот на правото го доставува
два пати во текот на учебната година, и тоа во месеците октомври и мај секоја учебна
година додека трае користењето на правото.
Член 19
За здравствените прегледи и контроли кои мајката ги вршела за време на бременоста
се приложува потврда од избран лекар-специјалист по гинекологија и акушерство кој
земајќи ја предвид целокупната медицинска документација за време на бременоста (без
оглед во кои здравствени установи се вршени прегледите и контролите), потврдува дали
мајката имала или немала извршено здравствени прегледи и контроли за време на
бременоста.
Член 20
(1) Кога кај мајката корисник на право на родителски додаток за дете, настанале
промени (смрт, напуштање на детето или од оправдани причини мајката да е спречена
непосредно да се грижи за детето - подолготрајно континуирано болничко лекување на
мајката, сериозно нарушена здравствена состојба на мајката, студиски престој,
усовршување и специјализација на мајката; одземена деловна способност на мајката), за
секоја настаната промена во однос на мајката, таткото односно старателот на детето
најдоцна 15 дена од денот на настанување на промената, писмено го известува
надлежниот центар за социјална работа за настанатата промена.
(2) Во случајот од ставот (1) на овој член, исплатата на родителскиот додаток се запира
и се поведува нова постапка за остварување/користење на правото на родителски додаток
за дете.
Член 21
(1) Ако оправданите причини согласно закон поради кои со правото на родителски
додаток за дете се стекнал таткото, односно старателот на детето престанале, таткото
односно старателот писмено го известува надлежниот центар за социјална работа за
престанокот на причините најдоцна 15 дена од денот на нивното престанување.
(2) Во случајот од ставот (1) на овој член, исплатата на родителскиот додаток се запира
и се поведува нова постапка за остварување односно користење на правото на родителски
додаток за дете на мајката.
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V. Додаток за образование
Член 22
Правото на додаток за образование го остварува мајката на детето-редовен ученик во
основно и/или средно образование или друго лице согласно Законот за заштита на децата.
Член 23
Барањето за остварување на правото на додаток за образование се поднесува до
надлежниот центар за социјална работа.
Член 24
(1) Правото на додаток за образование се остварува во зависност од материјалната
состојба на домаќинството.
(2) Право на додаток за образование има дете во домаќинство чии вкупни просечни
месечни приходи остварени во последните три месеци пред поднесување на барањето и во
текот на користењето на правото по сите основи на сите членови во домаќинството се во
висина до прагот за пристап на правото на додаток за образование согласно Законот за
заштита на децата.
(3) За приходи на вкупниот број на членови на домаќинството се сметаат:
1.Доход од работа;
2.Пензија остварена во Република Северна Македонија ;
3.Доход од самостојна дејност
4.Доход од од авторски и сродни права;
5. Доход од продажба на сопствени земјоделски производи;
6. Доход од права од индустриска сопственост;
7. Доход од закуп и подзакуп;
8. Доход од капитал;
9. Капитални добивки;
10. Добивки од игри на среќа;
11. Доход од осигурување;
12. Друг доход;
13. Право на социјална сигурност на старите лице;
14. Паричен надоместок по основ на невработеност;
15. Воена инвалиднина;
16. Цивилна инвалиднина;
17. Законска издршка;
18. Родителски додаток за детe;
19. Финансиска поддршка од областа на земјоделството и руралниот развоj;
20. Траен надоместок;
21. Надоместок на плата за скратено работно време, и
22. Додаток за образование на лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без
родители и родителска грижа.
(4) Право на додаток за образование не може да се оствари за дете ако домаќинството
поседува:
1. Друга семејна куќа или стан во која не живее или не ја користи за живеење;
2. Стан или куќа во градба;
3. Деловен простор;
4. Заштеди/штеден влог во вредност над 70.000 денари и
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5. Хартии од вредност.
(5) Како приход во смисла на ставот (3) на овој член при остварување и користење на
правото на додаток за образование не се смета:
1. Гарантирана минимална помош;
2. Надоместок за помош и нега од друго лице;
3. Надоместок заради попреченост;
4. Додаток за домување;
5. Еднократна парична помош;
6. Паричен надоместок за трошоците за сместено лице и надоместок за згрижување на
лице во згрижувачко семејство;
7. Еднократна парична помош за новороденче;
8. Посебен додаток;
9. Детски додаток ;
10. Законска издршка за дете во висина до 6.000 денари;
11. Надоместок за попишувач за изршување на работи во врска со спроведувањето на
Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија на
членовите на домаќинството во висина до 15.000 денари;
12. Паричен надоместок што се исплаќа во рамки на ИПА проект, финансиран од
Европска унија и спроведен во Министерството за труд и социјална политика;
13. Приход по основ на работно ангажирање за општинско корисна работа согласно
програма од Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување;
14. Надоместок за посета на обука, остварен согласно програми/мерки од Оперативниот
план за активни програми и мерки за вработување.
15. Стипендија;
16. Приход по основ на работно ангажирање за извршување на јавни работи, сезонски
работи и други повремени работи согласно Законот за работните односи;
17. Донации во согласност со Законот за донации;
18.Надоместок за практична обука на ученици и практична настава на студенти;
19. Надомест за практикантска работа согласно Законот за практиканство;
20. Надоместок за волонтери согласно Законот за волонтерство;
21. Финансиска помош добиена за лекување во земјата или во странство;
22. Надоместок кој произлегува од активности поврзани со безбедноста и одбраната на
Република Северна Македонија.
23. Пријавени или остварените нето приходи од став (3) точка 5 на овој член на сите
членови на домаќинството, во висина од 80% од остварениот доход во последните 12
месеци;. и
24. Пријавени или остварените нето приходи од став (3) точка 12 на овој член на сите
членови на домаќинството, во висина до 30.000 денари во последните 12 месеци.
(6) При остварување и користење на право на додаток за образование за дете од
домаќинство кое остварило односно користи право на гарантирана минимална помош
согласно Законот за социјалната заштита, не се утврдува материјалната состојба на
домаќинството.
(7) При престанок на правото на гарантирана минимална помош од страна на
службеното лице на центарот за социјална работа по службена должност се врши
преиспитување на условите за продолжување на користење на правото на додаток за
образование, со увид во предметот и утврдување на материјалната состојба на
домаќинството, согласно закон и овој правилник, без претходно поднесено барање од
страна на корисникот (родителот).
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Член 25
(1) При утврдување на право на додаток за образование за дете сместено во
згрижувачко семејство не се сметаат приходите на згрижувачкото семејство односно
приходите на домаќинството.
(2) При утврдување на право на додаток за образование на старател на дете без
родители и без родителска грижа кое не е сместено во установа за вон-семејна социјална
заштита, како приход врз основа на кој се утврдува материјалната состојба на
домаќинството не се смета приходот на старателот кај кого детето живее, како и
приходите на останатите членови на домаќинството.
(3) Во случаите кога детето нема родители и не е под старателска грижа, од страна на
центарот за социјална работа по службена должност се врши старателската функција и
може одделни работи да се доверат да се вршат од стручни лица во негово име и под
негов надзор, само за остварување на правото на додаток за образование и негова
исплата.
Член 26
При утврдување на право на додаток за образование за дете од разведен брак како
приходи врз основа на кои се утврдува материјалната состојба на домаќинството се
сметаат приходите на родителот кај кого детето живее, како и приходите на останатите
членови на домаќинството.
Член 27
(1) При утврдување на право на додаток за образование на дете родено во вонбрачна
заедница како приходи врз основа на кои се утврдува материјалната состојба на
домаќинството се сметаат приходите на двајцата родители кои живеат во вонбрачната
заедница, како и приходите на останатите членови на домаќинството.
(2) При утврдување на право на додаток за образование за дете родено вон брак како
приходи врз основа на кои се утврдува материјалната состојба на домаќинството се
сметаат приходите на родителот кај кого детето живее, како и приходите на останатите
членови на домаќинството.
Член 28
(1) Исплатата на оствареното право на додаток за образование за дете/ца се врши на
мајката доколку детето/цата редовно присуствува/аат на најмалку 85% од вкупниот број
на реализирани наставни часови во тековната година и доколку не користело/е додаток за
образование за истата учебна година, а во случаите кога од оправдани причини утврдени
со Законот не може да се врши исплатата на додатокот за образование за дете на мајката,
исплатата на правото на додаток за образование се врши на таткото.
(2) Во редовното присуство од став (1) на овој член влегуваат часовите на кој ученикот
присуствувал и оправданите изостаноци за кои ученикот има медицинска потврда, како и
оправданите изостаноци заради учество на натпревар и/или претставување на училиштето.
(3) Исплатата на додатокот за образование се врши во четири мерни периоди согласно
Законот, по претходно извршена проверка на исполнетоста на условите за секој од
утврдените мерни периоди во однос на присуството на детето од 85% од вкупниот број на
реализирани наставни часови, и тоа:
- за првиот мерен период исплатата се врши во месец декември во тековната
календарска година,
- за вториот мерен период исплатата се врши во месец февруари во наредната
календарска година,
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- за третиот мерен период исплатата се врши во месец мај во тековната календарска
година,
- за четвртиот мерен период исплатата се врши во месец јули во тековната
календарска година.
(4) Ако во текот на школувањето ученикот го промени училиштето корисникот до
центарот за социјална работа доставува потврда за запишување издадена од новото
училиште, а ако ученикот го прекине школувањето и не се префрли во друго училиште,
корисникот треба да ги наведе и причините за истото.
Член 29
Барањето за остварување на правото на додаток за образование на лице кое до 18
годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа се поднесува до
надлежниот центар за социјална работа.
Член 30
(1) Состојбата на приходите на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без
родители и родителска грижа, се утврдува врз основа на вкупните просечни месечни
приходи за него и членовите на неговото домаќинство во висина до прагот за пристап на
правото на додаток за образование согласно Законот за заштита на децата остварени во
последните три месеци пред поднесување на барањето, и тоа:
1. Доход од работа;
2. Пензија остварена во Република Северна Македонија ;
3. Доход од самостојна дејност;
4. Доход од авторски и сродни права;
5. Доход од продажба на сопствени земјоделски производи;
6. Доход од права од индустриска сопственост;
7. Доход од закуп и подзакуп;
8. Доход од капитал;
9. Капитални добивки;
10. Добивки од игри на среќа;
11. Доход од осигурување;
12. Друг доход;
13. Право на социјална сигурност за старите лица;
14. Паричен надоместок по основ на невработеност;
15. Воена инвалиднина;
16. Цивилна инвалиднина;
17. Законска издршка;
18. Родителски додаток за детe;
19. Финансиска поддршка од областа на земјоделството и руралниот развоj;
20. Траен надоместок;
21. Надоместок на плата за скратено работно време, и
22. Додаток за образование на лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без
родители и родителска грижа.
(2) Како имот и имотни права на лицето кое до 18 години возраст имало статус на дете
без родители и родителска грижа и членовите на неговото домаќинство од кој може да се
издржува, се смета:
1. Друга семејна куќа или стан во која не живее или не ја користи за живеење;
2. Стан или куќа во градба;
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3. Деловен простор;
4. Заштеди/штеден влог во вредност над 70.000 денари и
5. Хартии од вредност.
(3) Како приход во смисла на став (1) на овој член, не се смета:
1. Гарантирана минимална помош;
2. Надоместок за помош и нега од друго лице;
3. Надоместок заради попреченост;
4. Додаток за домување;
5. Еднократна парична помош;
6. Паричен надоместок за трошоците за сместено лице и надоместок за згрижување на
лице во згрижувачко семејство;
7. Еднократна парична помош за новороденче;
8.Посебен додаток;
9. Детски додаток;
10. Законска издршка за дете во висина до 6.000 денари;
11. Надоместок за попишувач за изршување на работи во врска со спроведувањето на
Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија на
членовите на домаќинството во висина до 15.000 денари;
12. Паричен надоместок што се исплаќа во рамки на ИПА проект, финансиран од
Европска унија и спроведен во Министерството за труд и социјална политика;
13.Приход по основ на работно ангажирање за општинско корисна работа согласно
програма од Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување;
14. Надоместок за посета на обука, остварен согласно програми/мерки од Оперативниот
план за активни програми и мерки за вработување;
15.Стипендија;
16. Приход по основ на работно ангажирање за извршување на јавни работи, сезонски
работи и други повремени работи согласно Законот за работните односи;
17. Донации во согласност со Законот за донации;
18. Надоместок за практична обука на ученици и практична настава на студенти;
19. Надомест за практикантска работа согласно Законот за практиканство;
20. Надоместок за волонтери согласно Законот за волонтерство;
21. Финансиска помош добиена за лекување во земјата или во странство;
22.Надоместок кој произлегува од активности поврзани со безбедноста и одбраната на
Република Северна Македонија;
23. Пријавени или остварените нето приходи од став (1) точка 5 на овој член на сите
членови на домаќинството, во висина од 80% од остварениот доход во последните 12
месеци; и
24. Пријавени или остварените нето приходи од став (1) точка 12 на овој член на сите
членови на домаќинството, во висина до 30.000 денари во последните 12 месеци.
Член 31
(1) Лице кое до својата 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и
родителска грижа, запишано како редовен студент на некој од јавните високообразовни
универзитети во Република Северна Македонија, за секоја редовна студиска година, а
најдоцна до 26 годишна возраст остварува право на додаток за образование.
(2) Лице кое до својата 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и
родителска грижа, доколку се запише на втор циклус магистерски студии остварува право
на додаток за образование за времетраењето на магистерските студии, но најмногу до три
години од денот на запишувањето согласно Законот за заштита на децата.
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(3) Лице кое до својата 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и
родителска грижа, доколку се запише на трет циклус докторски студии остварува право
на додаток за образование за времетраењето на докторските студии, но најмногу до шест
години од денот на запишувањето согласно Законот за заштита на децата.
(4) Лицето од ставовите (1), (2) и (3) на овој член остварува и користи право на
додаток за образование независно од материјалната состојба.
VI. Преодни и завршни одредби
Член 32
Во случаите кога за правото на додаток за образование се аплицира во текот на
четвртиот мерен период, од 1 април до крај на наставната 2018/2019 година, за
детето/ученикот се остварува правото на додаток за образование.
Член 33
Исплатата на детскиот додаток за постојните корисници на детски додаток за дете со
остварено/продолжено право на детски додаток, а кои ќе се преведат согласно одредбите
на Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19), ќе се врши на родителот, односно
лицето кое го остварило правото на детски додаток за дете за оваа фискална година.
Член 34
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот
за поблиските услови, критериуми и начинот за остварување на правата за заштита на
децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/13, 51/14 и 43/15), освен
одредбите од членовите 19, 20, 21, 22, 23 и 24, кои се однесуваат на остварување, односно
продолжување на правото на родителски додаток за дете (за трето дете), како и за
продолжување, односно користење на правото на родителски додаток за дете (за трето и
четврто дете), кои ќе продолжат да се применуваат до завршување на периодот на
користење на родителскиот додаток за дете (за трето дете, односно за трето и четврто
дете) за стекнато право на родителски додаток за дете (за трето дете односно за трето и
четврто дете) во постапката на нивно користење.
Член 35
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 11-2430/4
28 мај 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.
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