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Инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор вo 
социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика врз основа 
на член 242 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република 
Македонија” број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 
187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014 и 180/2014) (во натамошниот текст:Законот), а 
за отстранување на недостатоците и неправилностите утврдени со Записникот број 
16-4692/2014 од 26.02.2015 година за извршен вонреден инспекциски надзор во ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје,  застапуван од  ВД 
Директорот-Билјана Јарчевска , донесоа  
 

                                          Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

  Се наредува на Директорот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа 
на Град Скопје за отстранување на констатираните недостатоци и неправилности 
утврдени со Записникот број 16-4692/2014 од 26.02.2015 година да ги преземе 
следните мерки  во роковите и од страна на одговорните лица и тоа:  

 
1. Центарот да го преиспита Решението број УП1-3006-338 од 22.08.2014 

година за регулирање на  личните односи и непосредните контакти на малолетното 
дете Н.Н. со родителот Ф.М., на начин што ќе спроведе постапка во која целосно и 
правилно ќе ја утврди фактичката состојба и ќе донесе ново соодветно решение во 
зависност од утврдената состојба, согласно член 14 став 1 и 3, член 79 став 3 и 4, 
член 83, член 84 став 1 и член 87 став 1 од Законот за семејството.  
Одговорни лица: Директорот, раководителот на одделението и стручните 

работници  

Рок: 15 Април 2015 година 

-постојана задача  
 
          2. Се задолжува Директорот веднаш по истекот на рокот определен за 
извршување на инспекциската мерка, а најдоцна во рок од три дена писмено да ги 
извести инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во 
социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика, дали се 
извршени наредените инспекциски мерки, согласно член 30 од Законот за 
инспекциски надзор (,,Службен весник на Република Македонија,, број 50/2010, 
161/2010, 157/2011, 147/2013 и 41/2014). 
 

           Жалбата не го задржува извршувањето на решението. 
                   
                                              

О б р а з л о ж е н и е 

 
           Инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во 
социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика извршија 
вонреден инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа  на 
Град Скопје на ден 23.02.2015 година над примената на законите и другите прописи 
во областа на социјалната заштита. 

За извршениот инспекциски надзор и констатираната состојба, инспекторите 
составија  записник број  16-4692/2014 од 26.02.2015 година.  

Согласно член 242 од Законот се донесе решение како во диспозитивот. 
 Жалбата не го задржува извршувањето на решението согласно член 244 став 

2 од Законот. 
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Решено во Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при 
Министерството за труд и социјална политика на  ден 26 .02.2015 година под  број 
16-4692/2014. 
            Упатство за правно средство: против ова решение може да се изјави 
жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен во рок од 8 дена од денот на приемот на решението 
преку Секторот за инспекциски надзор  во социјалната заштита при Министерството 
за труд и социјална политика.     
                              
  
                                                                       Инспектори за социјална заштита: 

 Виш инспектор- Благица Пирова 
 Инспектор-Зорица Цветковска 


