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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на член 106, а во врска со членовите 80, 81 и 82 и член 171 став 6, а во врска 
со член 119 став 2 алинеите 2, 3 и 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр.104/19, 146/19, 275/19, 302/20, 311/20 и 163/21),  
министерот за труд и социјална политика донесе 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
НАЧИНОТ, ОБЕМОТ, НОРМАТИВИТЕ И СТАНДАРДИТЕ ЗА ДАВАЊЕ НА 
СОЦИЈАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ, РЕХАБИЛИТАЦИЈА И 
РЕИНТЕГРАЦИЈА И РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈА И ЗА ПРОСТОР, СРЕДСТВА, 

КАДРИ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЦЕНТАР ЗА ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ,  
ЦЕНТАР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ЦЕНТАР ЗА РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈА

Член 1
Во Правилникот за начинот, обемот, нормативите и стандардите за давање на 

социјалните услуги на дневен престој, рехабилитација и реинтеграција и ресоцијализација 
и за простор, средства, кадри и потребната документација за центар за дневен престој, 
центар за рехабилитација и центар за ресоцијализација („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 150/20), членот 3 се менува и гласи:

„Маргинализирани лица, во смисла на овој правилник, се лица кои употребуваат дрога 
или други психотропни супстанци или алкохол, со постигната апстиненција, во завршна 
фаза на лекување и/или по завршено лекување со стабилна здравствена состојба, 
сексуални работници, бездомни лица и други лица со специфични социјални и 
здравствени проблеми.“

Член 2
Во член 5 во став 1 алинејата 3 се менува и гласи:
„ - маргинализирани лица.“

Член 3
Во член 7 по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:
„По исклучок од став 1 на овој член, услугата за дневен престој за лица со попреченост 

може да се дава со индивидулна работа со корисникот, а по потреба  и со членовите на 
неговото семејство (во натамошниот текст: индивидуална работа), во одреден број на 
часови во текот на месецот.   

Услугата за дневен престој за стари лица, покрај работите од член 4 од овој правилник, 
може да обезбеди помош за социјално зајакнување на старите лица и подобрување на 
социјалните и културните стандарди на живот и начин на живот со кои се овозможува 
активно стареење ( во натамошниот текст: активно стареење).“

Ставот 3 станува став 5.

Член 4
Во член 13 во став 1 алинејата 2 се менува и гласи:
„- изготви годишен план за работа или годишна програма за давање на дневната 

услуга,“.
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По ставот 2 се додава  нов став 3, кој гласи:
„ Давателот на дневна услуга кој  услугата ја дава со индивидулна работа, изготвува 

план  за индивидуална работа со корисникот.“

Член 5
Во член 16  по ставот  1 се додава нов став 2,  кој гласи:
„Во случај кога услугата во  центарот за дневен престој за деца во ризик и деца во 

судир со законот се користи повремено или неколку часа во текот на денот, бројот на 
корисници може да биде поголем, при што во објектот на центарот не може да има повеќе 
од 24 корисника истовремено. “

Член 6
Во член 20 во ставот 2 зборовите „и се димензионираат со минимална широчина од 

1,2м“ се бришат.

Член 7
Членот 23 се менува и гласи:
„Во центарот за дневен престој за деца во ризик и деца во судир со законот треба да 

има чајна кујна,  димензионирана од најмалку 5 м2.“

Член 8
Членот 25 се менува и гласи:
„Чајната кујна треба да е опремена со соодветна опрема, и тоа: мијалник, шпорет 

(решо), фрижидер и приборот кој треба да биде соодветен за послужување на чај, кафе, 
сок и слично.“ 

Член 9
Во член 28 по ставот 1 се додаваат два  нови става  2 и 3, кои гласат:
„Во случај кога услугата во  центар за дневен престој за лица со попреченост се 

користи повремено или неколку часа во текот на денот, бројот на корисници може да биде 
поголем, при што во објектот на центарот не може да има повеќе од 24 корисника 
истовремено.

Во центарот за дневен престој за лица со попреченост кој  услугата ја дава со 
индивидулна работа, истата може да се дава најмногу за 20 корисници во една смена, 
односно  најмногу за 10 корисници доколку работата на центарот се организира во две 
смени.“

Ставот 2 станува став 4.

Член 10
Во член 30 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Во центарот за дневен престој за лица со попреченост кој услугата ја дава со 

индивидулна работа не мора да има заеднички простории и хигиенска остава, а треба да 
има чајна кујна со соодветна опрема, и тоа: мијалник, шпорет (решо), фрижидер и 
приборот кој треба да биде соодветен за послужување на чај, кафе, сок и слично.“

Ставовите 2, 3, 4 , 5 и 6 стануваат ставови  3, 4 , 5, 6 и 7.

Член 11
Во член 34 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
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„Во центар за дневен престој за лица со попреченост кој  услугата ја дава со 
индивидулна работа треба да има еден тоалет прилагоден за непречено движење и 
независно користење од лицата со попреченост.“

Член 12
Во член 37 по ставот 1 се додава нов став 2,  кој гласи:
„Во центарот за дневен престој за лица со попреченост кој  услугата ја дава со 

индивидулна работа во дневната просторија или во посебна просторија за индувидуална 
работа треба да има  маса, четири столици, орман за чување на нагледни средства и 
потребни нагледни средства за стимулирање на развојот и стекнување на одредени 
вештини, во зависност од возраста, потребите и можностите на корисниците.“

Член 13
Во член 39 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:
„Во центар за дневен престој за лица со попреченост кој  услугата ја дава со 

индивидулна работа, бројот на стручните работници се утврдува врз основа на бројот на 
корисниците, и тоа на секои десет корисници треба да се обезбеди еден стручен работник 
за  спроведување на индивидуални третмани, со општа лиценца за вршење стручни работи 
кај други даватели на социјални услуги или во центар за социјални услуги и тоа: 
социјален работник, дефектолог/специјален едукатор и рехабилитатор, логопед или 
психолог.“

Член 14
Во член 40 во ставот 1  точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите „кое е 

вработено лице или ангажирано преку договор за користење на  хигиенски услуги.“

Член 15
Во  член 41 по ставот  1 се додава нов став 2,  кој гласи:
„Во случај кога услугата во дневниот центар за дневен престој за стари лица се користи 

повремено или неколку часа во текот на денот, бројот на корисници може да биде 
поголем, при што во објектот на центарот не може да има повеќе од 24 корисника 
истовремено.“

Член 16
Во членот 43 по ставот 9 се додава нов став 10,  кој гласи:
„Во центарот за дневен престој за стари лица  во кој се спроведуваат активности за 

активно стареење  не мора да има просторија за физикална терапија, а може да има и 
други постории согласно програмата за давање на услугата.“

Член 17
Во член 46 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:
„Во центарот за дневен престој за стари лица во кој се спроведуваат активности за 

активно стареење  не треба да има простор за лична хигиена со туш кабина.“

Член 18
Во членот 50 по ставо 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Чајната кујна треба да е опремена со соодветна опрема, и тоа: мијалник, шпорет 

(решо), фрижидер и приборот кој треба да биде соодветен за послужување на чај, кафе, 
сок и слично.“ 
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Член 19
Во членот 51 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:
„Во центарот за дневен престој за стари лица кој спроведува активности за активно 

стареење  треба да има едно стручно лице од следниве образовни профили: социјален 
работник, психолог или друго стручно лице од општествено-хуманистички науки со 
општа лиценца за вршење стручни работи кај други даватели на социјални услуги или во 
центар за социјални услуги и најмалку едно лице со средно образование, а не мора да има  
негователи или геронто-помошници.“

Член 20
Членот 56 се менува и гласи:
„Влезот на објектот на центарот за дневен престој за  бездомници треба да биде 

пристапен, со доволно широка влезна врата. 
Ходниците треба да овозможат лесен и безбеден пристап до заедничките простории, со 

подови обложени од материјал кој не се лизга и е лесен за одржување.“

Член 21
Во член 73 ставовите 1 и 2 се менуваат и гласат:
„Центарот за рехабилитација и центарот за ресоцијализација треба да има најмалку две 

стручни лица од следниве образовни профили: социјален работник, психолог или друго 
стручно лице од општествено-хуманистички науки со општа лиценца за вршење стручни 
работи кај други даватели на социјални услуги  или во центар за социјални услуги.

Центарот за рехабилитација и центарот за ресоцијализација може да ангажира и друг 
стручен кадар согласно Програмата за работа на давателот на услугата.“

Член 22
Во членот 74 во редот 14 по зборот „супстанци“ зборот „улица“ се брише.

Член 23
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

Бр.10-5307/1
29 јули 2021 година Министер,

Скопје Јагода Шахпаска, с.р.


