ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.36 од 23.03.2011 година

Член 1
Во Законот за социјалната заштита (“Службен весник на Република Македонија”
број 79/2009), во членот 26 алинеја 8 зборот „самостојно” се заменува со зборот
„организирано”.
Член 2
Во членот 31 став 2 по алинејата 1 се додава алинеја 2, која гласи:
„- лице кое употребува, односно злоупотребува дроги и други психотропни
супстанции и прекурзори,“.
Член 3
Во членот 32 став 2 алинеја 1 по зборот “образование“ се додаваат зборовите:
„односно шест месеци по завршување на средното образование“.
Член 4
Во членот 40 став 1 во првиот ред зборот „самостојно” се заменува со зборот
„организирано”, а по зборот „попреченост” се додаваат зборовите: “деца без
родители и родителска грижа и деца со воспитно-социјални проблеми”.
Во ставот 3 зборот „самостојно” се заменува со зборот „организирано”.
Член 5
Во членот 44 алинеја 8 сврзникот “и” се заменува со запирка.
Во алинејата 9 точката се заменува со сврзникот “и” и се додава нова алинеја 10,
која гласи:
„- додаток за слепило и мобилност.“
Член 6
Во членот 45 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Лице кое е на издржување на казна затвор подолго од 30 дена или е сместено во
згрижувачко семејство, во установа за социјална заштита или друга установа со
решение на центарот за социјална работа, не се смета за член на домаќинството
за тој период.”
Член 7
Во членот 52 алинеја 2 зборовите: „од висината на постојаната парична помош
утврдена со овој закон“ се заменуваат со зборовите: „ 5.000 денари“.
Член 8
Во членот 55 ставот 7 се менува и гласи:
„Ако корисникот на социјална парична помош од ставот 1 на овој член
неоправдано го одбие работното ангажирање, се смета за член на домаќинството
при пресметување на вкупните приходи на домаќинството, а се исклучува од
користење на правото на социјална парична помош во наредните 12 месеци.”
Член 9
Во членот 59 износот „4.000“ се заменува со износот „5.000“.
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Член 10
По членот 61 се додава нов член 61-а, кој гласи:
“Член 61-а
Центарот врши непосреден увид заради утврдување на фактичката состојба на
лицето и семејството.
Непосредниот увид се врши по оцена на надлежниот центар, а најмалку еднаш во
текот на годината.“
Член 11
Во членот 62 став 1 алинеја 2 зборовите: „од висината на постојаната парична
помош утврдена со овој закон“ се заменуваат со зборовите: „5.000 денари“.
Член 12
Во членот 63 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
“Правото на постојана парична помош му мирува на лицето кое е на издржување
на казна затвор подолго од 30 дена или е сместено во згрижувачко семејство, во
установа за социјална заштита или друга установа со решение на центарот за
социјална работа за тој период.“
Член 13
Во членот 64 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Ако корисникот или неговиот старател наоправдано не се јави во рокот
определен за повторна оцена за неспособноста за работа, правото на постојана
парична помош му престанува.“
Член 14
По членот 69 се додава нов член 69-а, кој гласи:
„Член 69-а
Лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска
грижа, кое е запишано по прв пат на студиска година од прв и втор циклус на
студии како редовен или вонреден студент на јавните високообразовни установи
има право на парична помош за студирање во висина од 9.000 денари месечно,
ако користи социјален стан под закуп, односно 18.000 денари месечно, ако не
користи социјален стан под закуп, усогласена со порастот на трошоците на живот
за претходната година, објавени од Државниот завод за статистика, во јануари за
тековната година.
Доколку лицето од ставот 1 на овој член ја повтори студиската година, правото на
парична помош за студирање му мирува сé до запишување на следната студиска
година по прв пат.
Лице од ставот 1 на овој член кое е запишано на трет циклус докторски студии
има право на парична помош за студирање од ставот 1 на овој член за
времетраењето на докторските студии на јавните високообразовни установи, но
најмногу до пет години од датата на запишувањето. Лицето, еднаш годишно до
центарот доставува потврда за редовно извршување на обврските од докторските
студии, согласно со статутот на високообразовната институција, а најдоцна до
септември за тековната година.
Лице кое користи право на парична помош за студирање од ставовите 1 и 3 на
овој член, се исклучува од користење на правото на парична помош од членот 69
на овој закон.“
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Член 15
Во членот 76 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„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, правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице му
престанува.“
Член 16
Во членот 84 став 1 алинеја 7 зборот „самостојно” се брише.
Член 17
По членот 84 се додава нов поднаслов 4.10 и нов член 84-а, кои гласат:
„4.10. Додаток за слепило и мобилност
Член 84-а
Правото на додаток за слепило се обезбедува за потполно слепо лице над 26
годишна возраст, а правото на додаток за мобилност се обезбедува на лице над
26 годишна возраст со 100 % телесен инвалидитет и лице со умерени, тешки и
длабоки пречки во менталниот развој коешто без помош на инвалидска количка
не може да ги задоволи основните животни потреби, утврдени од стручен орган и
со решение на центарот за социјална работа согласно со членот 203 став 2 од
овој закон.
Месечниот износ на додатокот од ставот 1 на овој член изнесува 7.000 денари,
усогласен со порастот на трошоците на живот за претходната година, објавени од
Државниот завод за статистика, во јануари за тековната година и истиот се
обезбедува од Буџетот на Република Македонија.“

Член 18
Во членот 93 став 2 зборот „евиденција“ се заменува со зборот „регистар“.
Ставот 3 се менува и гласи: „Формата, содржината и начинот на водење на
регистарот ги пропишува министерот.“
Член 19
Во членот 113 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„ Евиденцијата за корисниците содржи податоци за единствен матичен број, пол,
возраст, адреса на живеење и други податоци за корисникот и членовите на
неговото семејство, односно домаќинство, а кои се однесуваат за утврдување на
личниот статус и состојбата на социјален ризик.“
Во ставот 2 кој станува став 3 по зборот „водење“ се додаваат зборовите: „и
содржината“.
Член 20
Во членот 130 став 1 по зборот „дава“ се додаваат зборовите: „обновува,
продолжува“.
Во ставот 2 по зборот „издавањето“ се додаваат зборовите: „обновувањето,
продолжувањето“.
Член 21
По членот 130 се додаваат четири нови члена 130-а, 130-б, 130-в и 130-г, кои
гласат:
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„Член 130-а
Стручно лице во установа за социјална заштита со високо образование може да
се стекне со лиценцата за работа, ако има:
- диплома за завршено соодветно високо образование, во зависност од дејноста
на установата,
- најмалку 40 часа обука спроведена согласно со Програмата за работа на
Заводот за социјални дејности и
- успешно ја помине проверката на имплементацијата на стручното знаење од
Комисијата за лиценцирање.
По исклучок од ставот 1 на овој член, стручните работници кои работат во
установите за социјална заштита пред конституирање на Комисијата за
лиценцирање, се стекнуваат со лиценца за работа врз основа на проверката на
имплементацијата на стручното знаење од Комисијата.
Лиценцата од ставот 1 на овој член се издава за период од пет години.

Член 130-б
На стручен работник со високо образование може да му се обнови лиценцата за
работа ако во периодот на важноста на лиценцата посетил најмалку 30 часа
континуирана едукација, спроведена согласно со Програма за работа на Заводот
за социјални дејности и доколку Комисијата за лиценцирање по извршената
проверка констатира дека лицето успешно го иплементира стручното знаење.
Член 130-в
На стручен работник со високо образование кој не ги исполнил условите од
членот 130-б на овој закон може привремено да му се продолжи лиценцата за
работа за наредните шест месеци, под услов во овој период успешно да ја заврши
обуката и проверката на успешноста на имплементирање на стручното знаење од
членот 130-б на овој закон.
Член 130-г
На стручен работник со високо образование му се одзема лиценцата за работа
во установа за социјална заштита, доколку:
- по истекот на рокот за продолжување на лиценцата, не ги исполни условите за
обновување на лиценцата, односно нема посетено 30 часа континуирана
едукација, согласно со членот 130-б од овој закон и
- Комисијата за лиценцирање по извршената проверка констатира дека лицето
не го иплементира стручното знаење.“
Член 22
Во членот 132 по алинејата 10 се додава нова алинеја 11, која гласи:
„- Центар за социјална рехабилитација на лица кои употребуваат, односнo
злоупотребуваат дрога и други психотропни супстанции и прекурзори (во
натамошниот текст: терапевтска заедница ),”.
Член 23
Во членот 140 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Во дневниот центар за улични деца - деца на улица може да се организира
интервентно згрижување на децата заради преземање мерки на нивна заштита,
најмногу до 24 часа.”
Член 24
По членот 147 се додава нов поднасолов и нов член 147-а, кои гласат:
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„Терапевтска заедница
Член 147-а
Терапевтската заедница обезбедува привремено прифаќање и згрижување на
лицата кои употребуваат, односно злоупотребуваат дрога и други психотропни
супстанции и прекурзори, спроведување на социјална ресоцијализација преку
организиран психосоцијален третман во текот на одреден временски период,
преку програма и метод на самопочитување и активно вклучување на корисникот
во терапевтската програма, услуги во врска со исхрана, престој, згрижување,
одржување на хигиена и културно-забавни активности.
Поблиските услови за начинот на остварување и спроведувањето на програмата
за социјална ресоцијализација во терапевтска заедница ги пропишува
министерот.“

Член 25
Во членот 148 во третиот ред сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по бројот
147 се додава бројот „и 147-а“.
Член 26
Во членот 157 став 1 алинеја 7 во четвртиот ред сврзникот „и“ се заменува со
запирка, а по бројот 147 се додава бројот „и 147-а“.
Во алинејата 10 зборот „самостојно” се заменува со зборот „организирано”.
Член 27
Во членот 203 по ставот 4 се додаваат два нови става 5 и 6, кои гласат: „Ревизија
на наодот и мислењето од првостепениот стручен орган врши комисија
формирана од министерот, составена од три члена - доктори на медицина.
Ако при ревизијата на наодот и мислењето на првостепениот стручен орган се
констатира дека истиот не е соодветен на утврдената фактичка здравствена
состојба и медицинската документација врз основа на која истиот е издаден,
комисијата од ставот 5 на овој член, поднесува кривична пријава за сознанија за
сторено кривично дело, барање за поведување прекршочна постапка или
иницијатива за покренување на дисциплинска постапка пред надлежен орган.“

Член 28
Во членот 235 по зборот „закон” се става запирка и се додаваат зборовите:
„Законот за инспекцискиот надзор”.
Член 29
Во членот 236 ставот 1 се менува и гласи:
„Инспекцискиот надзор инспекторот го врши преку:
- редовен инспекциски надзор,
- контролен инспекциски надзор и
- вонреден инспекциски надзор.“
Во ставот 2 по зборот „Министерството„ точката се заменува со запирка и се
додават зборовите: „најдоцна до 31 декември во тековната година, а за
наредната година“.
Член 30
Во членот 240 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
“Инспекторот има обврска да постапува законито, навремено и во согласност со
Етичкиот кодекс на државните службеници и Етичкиот кодекс на инспекциската
служба и да ја чува тајноста на класифицираните податоци.“
Ставот 2 станува став 3.
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Член 31
По членот 241 се додаваат два нови члена 241-а и 241-б, кои гласат:
„Член 241-а
Доколку при вршење на инспекциски надзор овластениот инспектор утврди дека
е сторена неправилност од членот 254 на овој закон, овластениот инспектор е
должен да состави записник во кој ќе ја утврди сторената неправилност од
стручен работник кој непосредно ги врши работите во спроведувањето и
примената на законите и прописите во областа на социјалната заштита со
укажување за отстранување на утврдената неправилност во рок од осум дена и со
истовремено врчување покана за спроведување на едукација на работникот и на
субјектот каде што е утврдена неправилноста.
Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на
спроведувањето на едукацијата ги пропишува министерот.
Едукацијата ја организира и спроведува инспекторот, односно и други државни
службеници во Министерството, овластени за спроведување на инспекциски
надзор, во рок не подолг од 15 дена од денот на спроведувањето на нспекцискиот
надзор.
Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни
неправилности за еден или за повеќе стручни работници кои непосредно ги
вршат работите и субјекти.
Доколку во закажаниот термин стручниот работникот или субјектот над кој се
спроведува едукација не се јави на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е
спроведена.
Доколку стручниот работникот или субјектот над кој се спроведува едукација се
јави на закажаната едукација и истата ја заврши, ќе се смета дека е едуциран по
однос на утврдената неправилност.
Доколку овластениот инспектор при спроведување на контролниот надзор утврди
дека се отстранети утврдените неправилности од ставот 1 на овој член, донесува
заклучок со кој ја запира постапката на инспенциски надзор.
Доколку овластениот инспектор при спроведување на контролниот надзор утврди
дека не се отстранети утврдените неправилности од ставот 1 на овој член,
поднесува барање за поведување прекршочна постапка пред надлежен суд.
Инспекторот и друг државен службеник во Министерството, овластени за
спроведување на инспекцискиот надзор води евиденција за спроведената
едукација.
Министерот со акт ги пропишува содржината и начинот на водење на
евиденцијата од ставот 9 на овој член.

Член 241-б
Министерството за извршената контрола од страна на инспекторите и
спроведените едукации изготвува квартални извештаи, кои ги објавува
на веб страницата на Министерството на унифициран квартален преглед.“
Член 32
Во членот 243 став 1 алинеја 2 зборовите: “службената должност“ се заменуваат
со зборовите: “работната дисциплина, неизвршување, несовесно и ненавремено
извршување на работите и работните задачи“.
Член 33
Во членот 244 ставот 1 се менува и гласи:
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„По жалба против заклучокот од членот 241-а став 7 на овој закон и решението
на инспекторот од членот 242 на овој закон одлучува комисија составена од три
члена и нивни заменици именувани од министерот.“
По ставот 1 се довава нов став 2, кој гласи:
„Претседателот и заменик претседателот на комисијата се именуваат од редот на
раководните државни службеници, а двата члена и нивните заменици, од редот
на стручните државни службеници кои не биле вклучени во вршењето на
инспекцискиот надзор, од Секторот за инспекциски надзор во социјалната
заштита.“
Ставовите 2, 3 и 4 стануваат ставови 3, 4 и 5.

Член 34
Во членот 254 став 1 износите “3.000 до 5.000“ се заменуваат со износите “8.00
до 1.500“.
По алинејата 11 се додаваат две нови алинеи 12 и 13, кои гласат:
“- оневозможи непречено извршување на инспекциски надзор (член 240 став 3) и
- во определениот рок не го извести инспекторот за преземените мерки (член 243
став 2).“
Во ставот 2 износите “800 до 1.000“ се заменуваат со износите “200 до 400“.
Во ставот 3 износите “700 до 1.000“ се заменуваат со износите “150 до 300“.
Член 35
Во членот 255 став 1 износите “3.000 до 5.000“ се заменуваат со износите “1.000
до 2.000“.
Во ставот 2 износите “700 до 1.000“ се заменуваат со износите “150 до 300“.
Член 36
Во членот 256 износите “3.000 до 5.000“ се заменуваат со износите “1.000 до
2.000“.
Член 37
Правно лице, чија регистрирана претежна дејност не е од областа на социјалната
заштита, а во рамките на своето работење обезбедува услуги на стари и други
возрасни инвалидизирани лица во вид на сместување, нега, исхрана, помош и
нега,културно-забавниирекреативниактивностииимобезбедува
вонинституционални облици на заштита во вид на домашна нега и помош и
дневно згрижување, е должно во рок од шест месеци од денот на влегувањето во
сила на овој закон да поведе постапка за трансформирање во установа за
социјална заштита, да ги усогласи своите акти, организација и работење согласно
со одредбите на овој закон. Министерството на барање на правното лице
проверува дали се исполнети условите од членот 89 на овој закон.
Владата, на предлог на Министерството донесува одлука за одобрување за
трансформицијата во установа за социјална заштита, без ликвидација на
правното лице од ставот 1 на овој член.
Доколку правното лице од ставот 1 на овој член не изврши усогласување на
своите акти, организацијата и работењето со одредбите од овој закон, министерот
донесува решение за забрана на вршење на работите од областа на социјалната
заштита.
Министерот по правото на надзор и мислење на Комисијата од членот 92 став 2 на
овој закон донесува решение од ставот 3 на овој член.
Правното лице има право на жалба против решението од ставот 3 на овој член во
рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Комисијата на Владата.
По конечноста на решението од ставот 3 на овој член, решението се доставува до
надлежни органи за преземање на соодветни мерки и дејствија.
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Член 38
Во целиот текст на законот зборовите: „ здружение на граѓани“ во кој било род и
број се заменуваат со зборот „здружение“.
Член 39
Подзаконските акти предвидени со овој закон, министерот ќе ги донесе во рок од
15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 40
Одредбите од членовите 28 до 33 на овој закон ќе се применуваат од денот на
започнувањето на примената на Законот за инспекцискиот надзор.
Член 41
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за социјалната заштита.
Член 42
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен
весник на Република Македонија”, освен одредбите од членовите 5 и 17 кои ќе се
применуваат од 1 јули 2012 година и одредбата од членот 14 на овој закон која
ќе се применува од 15 септември 2011 година.
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