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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 79/09, 36/11,  51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 
44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16 и 163/17), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.3.2018 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ПЕРСОНАЛНА АСИСТЕНЦИЈА НА ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ 
ЗА 2018 ГОДИНА

I. Општа одредба
Со оваа програма се утврдуваат корисниците, мерките, носителите, извршителите и 

обезбедените средства за персоналната асистенција на лица со попреченост со цел да се 
придонесе за нивното независно и самостојно живеење, активно и рамноправно учество во 
заедницата и во општеството во целина, односно ќе им се помогне  на лицата со 
попреченост во извршувањето на секојдневните лични и домашни активности, за учество 
во образованието и на пазарот на трудот и други активности, кои лице без попреченост 
вообичаено би ги извршило без поддршка. 

II. Корисници
Корисници на оваа програма се лица со потешка или најтешка телесна попреченост и 

потполно слепи лица, кои: 
1) се државјани на Република Македонија со постојано живеалиште или 

престојувалиште  во државата;
2) се на возраст од 18 до  64 години;
3) поради попреченоста не можат да ги извршуваат или имаат потешкотии во 

извршувањето на секојдневните активности поврзани со независен личен и семеен живот 
и активно вклучување во општеството, образовниот процес или на пазарот на трудот;

4) живеат или сакаат да живеат во независно или заедничко домаќинство надвор од 
институциите за целодневна институционална заштита; 

5) имаат способност самостојно да донесуваат одлуки за идентификација и за 
задоволување на потребите и за давање насоки за активностите на персоналниот асистент 
и

6) имаат потреба од асистенција во извршувањето на секојдневните активности во 
времетраење од најмалку 20 часа неделно.

III. Мерки
Корисникот ја користи услугата персонална асистенција најмногу во времетраење до 80 

работни часови месечно. Временскиот распоред на користење на услугата во текот на 
месецот се одредува од корисникот, во договор со персоналниот асистент и центарот за 
социјална работа.

Надоместокот за услугата персонална асистенција ќе се исплаќа на месечна основа.
Висината на надоместокот за давање на услугата персонална асистенција ќе  зависи од 

бројот на часови на асистенција, при што цената за еден час изнесува 200 дeнари.
Патните трошоци за персоналните асистенти ќе бидат надоместени преку обезбедување 

на средства за набавка на месечен билет за јавен градски превоз или средства во висина на 
месечен билет за јавен превоз од најблиската општина во општините каде не постои јавен 
превоз.
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Исплатата на средствата ќе се врши врз основа на месечен извештај во кој ќе бидат 
пресметани и вкупниот број на часови испорачана асистенција по корисник, кој 
здружението го доставува до Центарот за социјална работа, најдоцна  до 5-ти во месецот 
за претходниот месец за секој корисник поединечно. Исплатата на средствата ќе биде 
извршена најдоцна до крајот на  месецот за претходниот месец.  

ОПИС НА МЕРКАТА

1. Начин на користење на услугата за персонална асистенција
 Услугата персонална асистенција може да биде обезбедена во домот, работното место, 

заедницата во која живее корисникот, или во институција каде што корисникот се  
стекнува со високо или неформално образование или каде што добива професионална 
рехабилитација.

Персоналната асистенција се обезбедува на начин на кој на корисникот совесно, 
професионално и со почитување на неговата личност и достоинство му се обезбедува:

- да се оспособи за вклучување во социјалната средина преку соодветна поддршка;
- да има одговорност и контрола над својот живот;
- да има право да направи избор како ќе живее во својата заедница;
- да има исти можности како и другите луѓе и
- да има еднакво право за учество и придонес во економскиот и социјалниот живот во 

општеството. 
Услугата персонална асистенција опфаќа:
а) помагање, помош и поддршка во домот на корисникот;
б) помош и поддршка на работното место, во високообразовниот процес, во 

неформалното образование или во професионалната рехабилитација;
в) помош и поддршка во заедницата.
За обезбедување на услугата персоналниот асистент поседува сертификат за завршена 

обука за стекнување со вештини, верифицирана од ЈУ Центар за образование на возрасни. 

2. Остварување  на услугата
Корисниците може да поднесат барање за обезбедување на услугата за персонална 

асистенција од 1 април 2018 година до 31 декември 2018 година, до месно надлежниот 
центар за социјална работа,  според местото на живеење на корисникот.

Кон барањето корисниците доставуваат  наод и мислење за видот и степенот на 
попреченоста.

 Од страна на центарот за социјална работа се утврдува бројот на часови за персонална 
асистенција и давателот на услугата  во договор со корисникот на услугата.

IV. Носители
Носител на оваа програма е Министерството за труд и социјална политика. 
Министерството за труд и социјална политика го следи извршувањето  на програмата 

за спроведувањето на услугата персонална асистенција во 2018 година, заради планирање 
на проширување на опфатот и достапноста на услугата во наредниот период. 

V. Извршители
Извршители на оваа програма се ЈУ Центри за социјална работа во Битола, Струга, 

Куманово, Неготино, Гостивар, Струмица и градот Скопје, Заводот за социјални дејности 
и здруженијата кои имаат добиено согласност  од министерот за труд и социјална 
политика за давање услуги од социјалната заштита . 
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Од страна на Заводот за социјални дејности на секои шест месеци до Министерството 
за труд и социјална политика се доставуваат извештаи од извршената евалуација на 
давањето на услугата од страна на давателите на услугата.

VI. Начин на исплата на средствата
Министерството за труд и социјална политика месечно ги распределува средствата до 

центрите за социјална работа согласно месечните извештаи за реализација на услугата 
персонална асистенција, а центарот за социјална работа врши исплата до давателот на 
услугата.

VII. Обезбедени средства
Средствата за реализација на оваа програмата се обезбедени од  Буџетот на 

Министерството за труд и социјална политика за 2018 година во износ од 17.500.000 
денари, на Раздел 15001, Потпрограма 50, ставка 463. 

VIII. Завршна одредба
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3027/2 Заменик на претседателот
13 март 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.


