


PLE (сесии за правно описменување на граѓаните) им овозможуваат 
на граѓаните поголема свест, знаење и разбирање за правата и 
правните проблеми, како и самодоверба и вештини потребни за да 
се справат со проблемите и да добијат пристап до правда. Eднакво 
важно е дека овие сесии им помагаат на луѓето да го препознаат 
правниот проблем за кој им треба поддршка, да дознаат каков совет 
им е потребен и каде да се обратат за да го добијат. 
Клучната улога на овие сесии е да им помогнат на граѓаните подобро 
да ги разберат секојдневните проблеми, да донесат подобри одлуки, 
како и да ги предвидат и избегнат проблемите. 

Дефиниција преземена од
http://www.lawforlife.org.uk/public-legal-education/ 

Овој проект е финансиран од Европската унија.
Овој прирачник е изработен со помош на Европската унија. Содржината на 
овој прирачник е единствена одговорност на Фондација Отворено општество 
– Македонија и на ниеден начин не може да се смета дека ги одразува 
ставовите на Европската Унија.
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Почитувани,
Пред вас се наоѓа прирачникот чија цел е запознавање на 
граѓаните со нивните права на парична помош од социјалната 
заштита, како и со начините за нивно остварување и заштита. 
Во фокусот на овој прирачник и на сесијата се: социјалната 
парична помош, постојаната парична помош, паричниот 
надоместок за помош и нега од друго лице и еднократната 
парична помош или помош во натура. Прирачникот ги 
обработува овие видови парична помош од социјалната 
заштита затоа што станува збор за најчестите облици на 
социјална заштита за кои граѓаните се обраќаат и бараат 
бесплатна правна помош, но тоа не значи дека ова се 
единствените форми на социјална заштита. Социјалната 
заштита ја овозможуваат Владата на Република Македонија, 
општините и Градот Скопје.

Заради вршење на работите поврзани со социјалната заштита, 
во рамките на надлежното Министерство за труд и социјална 
политика функционираат меѓуопштински центри за социјална 
работа во сите општини, со подрачни одделенија во помалите 
места. Во секојдневниот говор, граѓаните ги нарекуваат и 
препознаваат како „Социјалното“.

Социјалната сигурност претставува социјална праведност, 
односно, заштита на немоќните, на лицата кои не се способни 
за работа, на инвалидите, на сите лица коишто не се во состојба,  
односно, немаат услови за вклучување во општествениот  живот. 

Доколку имате потреба од поинаков облик на социјална 
заштита, Ве охрабруваме да се обратите до здруженијата кои 
даваат бесплатна правна помош или на СОС линијата: 0800 44 222.

СЕСИИ ЗА ПРАВНО ОПИСМЕНУВАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ
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КОЈ МОЖЕ ДА КОРИСТИ СПП?КОЈ МОЖЕ ДА КОРИСТИ СПП?

Работоспособен, но невработен граѓанин, активен 
барател на работа, кој по други основи не може да 
обезбеди средства за егзистенција. Истовремено, 
не поседува автомобил, од недвижност поседува 
само куќа/стан во кој живее, а неговите месечни 
приходи по сите основи се помали од висината на СПП.

КАКО ГРАЃАНИНОТ ГО ОСТВАРУВА ОВА КАКО ГРАЃАНИНОТ ГО ОСТВАРУВА ОВА 
ПРАВО? ПРАВО? 
Лицето поднесува барање со потребните 
документи до „Социјалното“, а тие се должни да 
донесат решение, односно, документ во кој пишува 
дека на граѓанинот му се одобрува СПП и во кој 
ја пишува месечната сума на средства (пари) кои 
граѓанинот ќе ги добива. 

Решението се доставува 
до корисникот со 
ДОСТАВНИЦА. 
Доставницата е 
документ на кој се 
забележува датумот 
кога е примено 
решението, и ова е 
значајно затоа што 
ОТКАКО ЌЕ СЕ ПРИМИ 
РЕШЕНИЕТО, започнува 
да тече рокот за жалба 
во случај граѓанинот да 
не е задоволен, односно, 
одбиен.

КОЛКУ ИЗНЕСУВА СПП?КОЛКУ ИЗНЕСУВА СПП?

Зависно од бројноста на домаќинството, социјалната парична помош може да 
изнесува од 2831 денар до 7020 денари, и тоа распределени на начин објаснет во 
табелата подолу. 

БРОЈНОСТ НА ДОМАЌИНСТВОТО ВИСИНА НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ

100% 50%
Лице 2.831 денари 1.415 денари
семејство и домаќинство со два члена 3.878 денари 1.939 денари
семејство и домаќинство со три члена 4.925 денари 2.462 денари
семејство и домаќинство со четири члена 5.973 денари 2.986 денари
семејство и домаќинство со пет и повеќе члена 7.020 денари 3.510 денари

*Висината на социјалната парична помош во првите три години од користењето на правото се 
исплатува во 100% од утврдениот износ, а по истекот на третата година, во висина од 50% од 
утврдениот износ.
* Овие износи се усогласуваат со порастот на трошоците за живот.

СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ (СПП)СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ (СПП)
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КОЈ МОЖЕ ДА ОСТВАРИ ПРАВО НА ППП?КОЈ МОЖЕ ДА ОСТВАРИ ПРАВО НА ППП?

Право на постојана парична помош има лице кое не е способно за работа и е 
материјално необезбедено, кое не може да обезбеди средства за својата 
егзистенција врз основа на други прописи. 

ЛИЦА КОИ НЕ СЕ СПОСОБНИ ЗА РАБОТА СЕ СЛЕДНИВЕ:ЛИЦА КОИ НЕ СЕ СПОСОБНИ ЗА РАБОТА СЕ СЛЕДНИВЕ:
• лице со умерени, тешки и длабоки  пречки во менталниот развој 
и лице со комбинирани и други пречки во развојот, кое поради 
степенот на попреченоста, не може да се стекне со образование, 
како и лице со телесна попреченост поради која не е способно за 
работа;

• душевно заболено лице и лице со трајни промени во 
здравствената состојба поради кои е неспособно за работа;

• самохрана жена за време на бременост, еден месец пред 
породувањето, и самохран родител, во согласност со Законот 
за семејството до тригодишна возраст на детето (заклучно до 
третото дете по ред на раѓање);

• 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.

За материјално необезбедено се смета лицето кое нема приходи или чии приходи 
по сите основи по член на семејство се помали од 5000 денари, усогласени со 
порастот на трошоците за живот за претходната година, објавени од Државниот 
завод за статистика во јануари за тековната година, и кое не поседува имот и 
имотни права од кои може да се издржува.

ПОСТОЈАНА ПАРИЧНА ПОМОШ (ППП) ПОСТОЈАНА ПАРИЧНА ПОМОШ (ППП) 
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КОЛКУ ИЗНЕСУВА ППП? КОЛКУ ИЗНЕСУВА ППП? 

Висината на ППП се определува во зависност од тоа дали постојат 
соуживатели на паричната помош. Така, висината за носителот на 
правото изнесува 4247 денари, додека 

▪  за еден соуживател, висината на правото за носителот се зголемува 
за коефициент 0,40, односно 5946 денари*

▪ за два и повеќе соуживатели, висината на правото за носителот се 
зголемува за 100%, 8494 денари 

*Овие износи се усогласуваат со порастот на трошоците за живот за 
претходната година. 

КАКО ДА ГО ОСТВАРИТЕ ОВА ПРАВО?КАКО ДА ГО ОСТВАРИТЕ ОВА ПРАВО?

Ова право се остварува на ист начин како и СПП, со поднесување 
барање, заедно со придружните документи, по што Центарот носи 
решение, а притоа важат истите правила како и кај СПП.

Центарот е должен да го извести корисникот или неговиот старател 
за потребата од повторен преглед два месеца пред истекот на рокот 
определен за повторна оцена за неспособноста за работа. Ако 
корисникот или неговиот старател неоправдано не се јави во рокот 
определен за повторна оцена за неспособноста за работа, му престанува 
правото на постојана парична помош.



СЕСИИ ЗА ПРАВНО ОПИСМЕНУВАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ

7

КОЈ МОЖЕ ДА ОСТВАРИ ПРАВО НА ПАРИЧЕНКОЈ МОЖЕ ДА ОСТВАРИ ПРАВО НА ПАРИЧЕН
НАДОМЕСТОК ЗА ТУЃА НЕГА?НАДОМЕСТОК ЗА ТУЃА НЕГА?
Секое лице со наполнети 26 години 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 поради тоа што не може само да ги 
задоволува основните животни потреби.
Покрај здравствената состојба,  за да може граѓанинот да го користи овој паричен 
надоместок, неговите годишни нето-примања по сите основи не смеат да бидат 
поголеми од вкупниот  нето-збир на просечните месечни плати за претходната година.

КОЛКУ ИЗНЕСУВА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОМОШ И НЕГА?КОЛКУ ИЗНЕСУВА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОМОШ И НЕГА?
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. Така, висината 
на овој паричен надоместок во поголем обем изнесува 4348 денари, додека 
висината во помал обем изнесува 3846 денари, а износите се усогласуваат со 
порастот на трошоците за живот за претходната година. 

КАКО ДА ГО ОСТВАРИТЕ ОВА ПРАВО?КАКО ДА ГО ОСТВАРИТЕ ОВА ПРАВО?
Постапката за остварување за оваа право започнува со поднесување 
барање, по што комисија од „Социјалното“ доаѓа во домот на барателот 
и врши увид, за што составува записник. Потребно е барателот да 
прибави од својот матичен лекар мислење за потребата од помош и нега 
од друго лице, како и да се јави на преглед за да прибави конзилијарно 
мислење и наод од тројца лекари специјалисти издадено од клиничките 
болници. На крајот, потребата од помош и нега од друго лице ја утврдува 
со наод, оцена и мислење на стручна комисија, по што Центарот мора да 
изготви решение за кое, исто така, важат погоре споменатите правила.

Важно е да се напомене дека по одобрувањето на ова право, Центарот 
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.

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, му престанува правото на паричен надоместок за 
помош и нега од друго лице.

3 ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА ПОМОШ И ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА ПОМОШ И 
НЕГА (ТУЃА НЕГА)НЕГА (ТУЃА НЕГА)
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ВО КОИ СЛУЧАИ СЕ ОДОБРУВА ЕДНОКРАТНАВО КОИ СЛУЧАИ СЕ ОДОБРУВА ЕДНОКРАТНА
ПАРИЧНА ПОМОШ И КОЛКУ ИЗНЕСУВА?ПАРИЧНА ПОМОШ И КОЛКУ ИЗНЕСУВА?

Еднократна парична помош или помош во натура се доделува на лице или 
семејство кое се нашло во положба на социјален ризик, како и на лице и семејство 
поради претрпена природна непогода или епидемија и подолго лекување во 
здравствена установа. Под помош во натура се подразбира обезбедување
облека, храна и други средства за кои Центарот за социјална работа ќе 
утврди дека се неопходни за минимална егзистенција на граѓанинот и 
семејството.

Усогласена со порастот на трошоците за живот за претходната година, 
еднократна парична помош се одобрува:

▪ во висина до 30 000 денари за задоволување на потребите на лице или 
семејство кое се нашло во положба на социјален ризик, а која може 
да остави трајни последици; поради претрпена природна непогода 
(земјотрес, поплава, пожар); епидемија и смрт на член на семејството; на 
семејство чиј член е корисник на земјоделско земјиште на плодоуживање 
во сопственост на државата, во моментот на склучување на договорот 
за плодоуживање во согласност со прописите; лице кое има потреба од 
оперативен зафат или подолго лекување во здравствена установа во 
странствo; станбено необезбедено лице корисник на постојана парична 
помош, како помош за обезбедување нужно сместување.

▪  во висина до 15 000 денари за потребите на член на семејство кој е лице со 
пречки во менталниот развој или лице со трајна телесна попреченост, кое 
во согласност со овој закон, би можело да оствари право на сместување 
во установа за социјална заштита, како и за потребите на лице жртва на 
семејно насилство за обезбедување итна заштита и згрижување.

▪ во висина до 12 000 денари за задоволување на потребите на лице или 
семејство во случај на подолго лекување во здравствена установа, 
како и за лице жртва на семејно насилство за остварување право на 
здравствена заштита и медицински третман.

▪ во висина од 4500 денари за задоволување на потребите на лице или 
семејство во положба на социјален ризик кој не остава трајни последици, а 
е неопходно социјално и материјално обезбедување на лицето.

4 ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ ИЛИ ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ ИЛИ 
ПОМОШ ВО НАТУРАПОМОШ ВО НАТУРА



СЕСИИ ЗА ПРАВНО ОПИСМЕНУВАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ

9

▪ во висина од 180 000 денари за дете или младинец без родители и без 
родителска грижа, кој по наполнување 18 години, ја напушта установата или 
згрижувачкото семејство заради негово адаптирање во социјалната средина.

Износот се утврдува во согласност со ризикот во кој се нашло семејството 
и претрпената штета и може да биде до 30 000 денари.
За дете или младинец без родители и родителска грижа, кој по наполнување 
18 години, ја напушта установата или згрижувачкото семејство заради 
негово адаптирање во социјалната средина, износот на еднократната 
парична помош изнесува 180 000 денари.

ККАКО ДА ГО ОСТВАРИТЕ ОВА ПРАВО?АКО ДА ГО ОСТВАРИТЕ ОВА ПРАВО?

Еднократната парична помош се остварува во Центарот за социјална 
работа, а во итни и неодложни случаи, министерот може да донесе 
решение за доделување еднократната парична помош.

ПРИМЕРИПРИМЕРИ
Зоран има 40 години и живее со своите родители во семејната куќа. Зоран 
поднесе барање за туѓа нега (надомест за нега од трето лице) бидејќи 
самиот се грижи за својата мајка и татко кои имаат 70, односно, 76 години. 
Центарот за социјална работа сметал дека родителите на Зоран се 
способни да се грижат за себе и поради тоа не му одобрил парична помош. 
Решението со кое барањето на Зоран се одбива му е дадено во Центарот 
за социјална работа, каде што му е речено да се потпише на еден лист. 
Барајќи помош, Зоран се обрати до едно од овластените здруженија за 
бесплатна правна помош, каде што го известија дека има право да поднесе 
жалба против ова решение до министерот за труд и социјална политика. 
Зоран ја доставил жалбата до Центарот за социјална работа каде што 
му ја покажале доставницата и му кажале дека рокот за жалба е истечен, 
односно, на доставницата стоел датумот кога решението стигнало во ЦСР.
  

Ана остварува право на социјална парична помош веќе три години и досега 
никогаш не работела и не добила хонорар. Таа е љубител на игрите на среќа 
и редовно си купува грепка и ден добила 6000 денари. Ана ги подигнала 
овие средства и ги потрошила. По два месеца, Ана добила решение со кое 
ѝ се укинува социјалната парична помош затоа што што не ја пријавила 
добивката во Центарот за социјална заштита. 
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РАЗМИСЛЕТЕ И ОДГОВОРЕТЕ НА СЛЕДНИВЕ ПРАШАЊА:РАЗМИСЛЕТЕ И ОДГОВОРЕТЕ НА СЛЕДНИВЕ ПРАШАЊА:
1. Дали Зоран требало да ја прочита доставницата пред да 
потпише?
2. Дали Зоран сега има можност повторно да аплицира за 
туѓа нега?
1. Дали парите добиени како хонорар од сезонска работа, 
паричните и стокови добивки од игри на среќа треба да се 
пријават во Центарот за социјална заштита и зошто?
2.  Како треба да се извести Центарот за социјална заштита 
за промената на семејната, материјалната состојба и 
состојбата со имотот и имотните права, настаната по 
добивка на одреден хонорар или награда?

ОДГОВОРИОДГОВОРИ
1. Доставницата прикачена на последната страница на овој прирачник 
е многу важен документ кога се доставува одредена одлука, решение и 
слично. Од големо значење е да побарате од доставувачот, во делот 
„Датум на приемот и потпис на примателот“, да биде запишан точниот 
датум кога навистина сте го примиле документот. Ова е важно бидејќи 
од наредниот ден почнува да тече рокот за жалба. Бидејќи во случајов, 
Зоран не прочитал дека листот што го потпишува е доставница, а притоа 
не го запишал и датумот на приемот на решението, тој и не бил свесен 
од кога започнува да тече рокот за да поднесе жалба. Од друга страна, 
пак, во доставницата стоел датумот кога решението пристигнало во 
„Социјалното“, а не датумот кога тоа му било доставено на Зоран.

2.  Зоран има можност повторно да поднесе барање за туѓа нега бидејќи 
не е предвиден рок по колку време откако бил одбиен може повторно да 
аплицира. Ова не е случај со социјалната парична помош каде што е строго 
определено дека доколку лицето е одбиено или на некој начин го изгубило 
правото на социјална парична помош,  може повторно да поднесе барање 
по истекот на 12 месеци.

1. 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 ако не 
извести за настаната 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.

2.  За промената на семејната и материјалната состојба и состојбата со имотот и 
имотните права, Центарот за социјална заштита се известува ПИСМЕНО.
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