МЕТОДОЛОГИЈА/ЕЛЕМЕНТИ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА
ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ ВО ЗАВИСНОСТ ОД СТАНДАРДИТЕ И
НОРМАТИВИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНАТА УСЛУГА

„Трошоци за воспоставување на услугата“ се сите трошоци поврзани со воспоставување
на услугата и се земаат во предвид како елементи при формирањето на цената на услугата
за воспоставување на социјалните услуги.

I.

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИ

Трошоците за воспоставување на социјалната услуга кои се земаат како елементи за
формирање на цената се:
•
•
•

Трошок за простор
Трошок за опрема
Дополнителни трошоци

Трошок за простор како елемент за формирање на цената на социјалната услуга се зема како
за градба на м2 на просторот, реконструкција за м2 или за закуп на м2.
Трошок за опрема се однесува на потребната опрема за исполнување на стандардот за
давање на социјалната услуга во согласност со Законот за социјална заштита и
подзаконските акти.
Дополнителните трошоци се трошоци кои се признаваат во период од три до шест месеци
при воспоставување на услугата и кој понатаму не влијае на формирањето на цената на
давање на услугата.
II.

ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИ

Пресметка на цената на воспоставување на социјалната услуга се заснова на:
•
•
•

Трошок за простор како елемент за формирање на цената на социјалната услуга се
зема како за градба на м2 на просторот, реконструкција за м2 или за закуп на м2,
Просечни трошоци за опрема согласно стандардите за давање на соодветната услуга,
Дополнителните трошоци кои зависат од карактеристиките на услугата.

III.

СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ

Цените ќе важат за следните услуги:
•
•
•
•

•

•

Услуги на информирање и упатување
Услуги на стручна помош и поддршка
Услуги на советување
Услуги во домот
o Помош и нега во домот и
o Лична асистенција
Услуги во заедницата
o Услуги на дневен престој
o Услуги на привремен престој
Услуги за вон-семејна заштита
o Живеење со поддршка
o Згрижување во друго семејство
o Сместување во установа

Формирање на цената е утврдена како збир од елементи на трошоци за воспоставување на
социјалната услуга, во зависност од социјалната услуга и тоа од следните елементи на
трошоци:
•
•
•

Трошок за простор,
Трошок за опрема,
Дополнителен трошок.

IV.

ТРОШОК ЗА ПРОСТОР

Трошок за простор се зема како како за градба на м2 на просторот 1, реконструкција на
простор за м22 или за закуп на м23.
V.

ТРОШОК ЗА ОПРЕМА

За вредност на трошок на опрема се зема оценетата вредност на опрема согласно
Методологијата за давање на социјална услуга.
VI.

ДОПОЛНИТЕЛЕН ТРОШОК

Дополнителен трошок се однесува во период од три до шест месеци при воспоставување на
услугата кој понатаму не влијае на формирањето на цената на давање на услугата. Под
дополнителни трошоци спаѓаат:
•

•

Надоместокот за проектен координатор, утврдено согласно податоци за просечно
исплатена бруто плата по работник за 2021 година која се објавува за последниот
достапен
месец
од
Државен
завод
за
статистика:
http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__PazarNaTrud__Plati__
MesecnaBrutoNeto/125_PazTrud_Mk_bruto_ml.px/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9cb4e5f7ec5ef; 50% бруто плата за координатор за 4 часовно дневно работно време
во месецот. Цената ќе биде пресметана како 50% од просечно исплатена бруто плата
по работник за 2021 година. Цената на час е пресметана како 319 денари на час. За
174 часовно работно време месечно, износот месечно за координатор изнесува:
319*174/2=27.753 денари месечно во бруто износ.
Надоместокот за сметководител, утврдено врз основа на истражување на пазарот и
искуство/истражување на Единицата за Управување со Проектот за подобрување на
социјалните услуги во висина од максимално 50 евра во нето износ. Tрошок за обука
во максимален износ од 24.000 денари по обучено лице согласно верификувана
програма од страна на ЈУ Центар за образование на возрасните. Обуката треба да се
реализира во период од 3 месеци. Максималниот износ за обука е определен во
согласност со износот определен во ревидиран Оперативниот план за вработување
од
2021
година
утврдена
од
АВРМ
и
МТСП:
https://av.gov.mk/content/pdf/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B
8%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%9E%D0%9F-

Според Агенција за катастар на недвижности за последен достапен период јули-септември 2020 година:
https://www.katastar.gov.mk/wpcontent/uploads/Tekovni%20proekti/Izvestaj_registar_ceni_zakupi_01072020_30092020.pdf
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Според проектната единица на Светска Банка

Според Агенција за катастар на недвижности за последен достапен период јули-септември 2020 година:
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•

•

•

•

•

2021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%20USVOE
N%20NA%20VLADA%20NA%2016.11%202021.pdf
Трошоците за дополнителна опрема за давателите на услугата кои се потребни при
испораката на услугата, утврдено врз основа на истражување на пазарот и
искуство/истражување на Единицата за Управување со Проектот за подобрување на
социјалните услуги. Дополнителната опрема зависи од видот на услугата која се
дава, и се состои од:
o сет/опрема (апарат за мерење шеќер, мерење на притисок, топломери, ранец,
маска, ракавици, беџ, сет за прва помош и сл) дадени во соодветните
правилници во износ од 6.500 денари по корисник,
o униформа (дуксер полар, елек, две маици) во износ до 4.400 денари по лице,
или (дуксер полар, елек, две маици и панталони) во износ до 5.900 денари по
лице.
Tрошоците за видливост се до 30.000 денари, важни за промоција на услугата и
обезбедување на лица (корисници) кои ќе ја користат истата (брендирање на
униформи и маици за препознавање на давателите на сервисот, важни и за
видливоста и стекнување на довербата од корисниците, како и дизајн/печатење на
брошури, лифлети, инфографици, изработка на видео/аудио промотивни пораки,
ранец, беџ, маици, елеци, е-апликација). Износот е утврден врз основа на
истражување на пазарот и искуство/истражување на Единицата за управување со
Проектот за подобрување на социјалните услуги.
Трошок за превозни средства за општините каде е утврдена потребата од истата,
односно за велосипеди и електрични мопеди за урбани општини, а за рурални
општини и нисколитражно, теренско или специјализирано возило, утврдено врз
основа на истражување на пазарот:
o За велосипеди до 200 евра
o За електрични мопеди до 1.500 евра
o За нисколитражно возило до 10.000 евра
o За теренско возило до 12.000 евра
o За специјализирано возило до 20.000 евра
Трошок кој се однесува за потрошен материјал за канцелариско работење, утврдено
врз основа на историски трошок на Единицата за управување со Проектот за
подобрување на социјалните услуги е до 10.000 денари.
Банкарски трошок кој изнесува 1,1% од вкупните трошоци за воспоставување во
просек.

VII.

ВИСИНА НА ГРАНТ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА УСЛУГИ

Максималниот износ на еден грант за воспоставување на услуга е 30.000 евра во денарска
проти вредност согласно средниот курс на НБРМ на денот на објавување на јавниот повик
за доделување на грантовите.

Доколку цената за воспоставување на социјалните услуги се над цените согласно оваа
Методологија за воспоставување на социјалните услуги тогаш се признава цената од оваа
Методологија за воспоставување на социјалните услуги.
Доколку цената за воспоставување на социјалните услуги е под цените согласно оваа
Методологија за воспоставување на социјалните услуги тогаш се признава цената од
проектната понуда на потенцијалниот давател на социјални услуги.

