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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за социјалната
заштита,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 март
2018 година.
Бр. 08-1931/1
15 март 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА
ЗАШТИТА
Член 1
Во Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ број
79/2009, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 16/14, 180/14, 33/15,
72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16 и 163/17), во членот 31 став 2 во алинеја 4 по
зборот „луѓе“ се додаваат зборовите: „и жртви на сексуално насилство“.
Член 2
Во членот 40 став 4 се менува и гласи:
„Поблиските услови за стандардите во поглед на потребен простор, опрема и стручен
кадар, нивото на стручната поддршка, начинот и програмата за остварување на стручната
поддршка, како и нивото на финансиската поддршка по корисник во согласност со
опфатот на условите ги пропишува министерот.“.
Член 3
Во членот 55 став 4 се брише.
Ставовите 5 и 6 стануваат ставови 4 и 5.
Член 4
Во членот 69-а по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:
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„Лицето од ставот 1 на овој член кое е запишано на втор циклус магистерски студии
има право на парична помош за студирање од ставот 1 на овој член за времетраењето на
магистерските студии на јавните високообразовни установи, но најмногу до три години од
датата на запишувањето.“.
Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.
Во ставот 4 кој станува став 5, бројот „3“ се заменува со бројот „4“.
Член 5
Во членот 103 став 2 се менува и гласи:
„За директор на јавна установа за социјална заштита се избира лице, кое:
1) е државјанин на Република Македонија;
2) со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на
професија, дејност или должност;
3) има високо образование утврдено со статутот на установата во зависност од
природата на дејноста на јавната установа;
4) минимум пет години работно искуство по дипломирањето;
5) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за
активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).
6) поднесе подготвена програма за раководење со установата.“.
Член 6
Во членот 110-в став 4 по зборот „место“ се става точка и зборовите до крајот на
реченицата се бришат.
Член 7
Во членот 132 алинеја 8 по зборот „луѓе“ се додаваат зборовите: „и жртви на сексуално
насилство“.
Член 8
Во насловот на членот 145 по зборот „луѓе“ се додаваат зборовите: „и жртви на
сексуално насилство“.
Во членот 145 ставови 1 и 2 по зборот „луѓе“ се додаваат зборовите: „и жртви на
сексуално насилство“.
Член 9
Во членот 151 став 1 по алинејата 1 се додаваат две нови алинеи, кои гласат:
„- жртви на трговија со луѓе,
- жртви на сексуално насилство,“.
Член 10
Во членот 213-а став 1 зборовите: „најмалку 80% инвалидност на долните
екстремитети“ се заменуваат со зборовите: „тешка и најтешка телесна инвалидност“.
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Во ставот 2 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат
зборовите: „односно со купопродажна вредност до 20.000 евра во денарска
противвредност, доколку во возилото е вградена дополнителна опрема која овозможува
лицето самостојно да го управува возилото како што се автоматски или полуавтоматски
менувач, рачни команди кои ги заменуваат ножните команди, хидраулична дигалка за
инвалидска количка или пристапна рампа за влез во возилото за што се доставува и доказ
од овластена компанија која ја вградила таквата специјализирана опрема.“.
По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:
„Висината на средствата кои се рефундираат за платени царински давачки, данок на
додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил, може да изнесува најмногу
до 180.000 денари.
Купопродажната цена на патничкиот автомобил купен во странство се утврдува врз
основа на документ издаден од надлежен царински орган по однос на кој се плаќаат
царинските давачки.“.
Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 5 и 6.
Член 11
Во членот 213-б по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Во случај на отуѓување на возило при настанато оштетување на истото во висина
поголема од 80% од вредност на возилото утврдено во записник од овластен проценител
во моментот на настанување на штетата, како и во случај на отуѓување на возилото по
смртта на подносителот на барањето, нема да се поведе постапка за враќање на средствата
добиени по основ на рефундирање на платени царински давачки, данок на додадена
вредност и акциза за набавка на патничкото возило.“.
Член 12
Во членот 213-д став 1 зборовите: „најмалку 80% инвалидност на долните
екстремитети“ се заменуваат со зборовите: „тешка и најтешка телесна инвалидност“.
Во ставот 2 зборовите: „најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети“ се
заменуваат со зборовите: „тешка и најтешка телесна инвалидност“.
Член 13
Во членот 215 по став 4 се додаваат два нови става 5 и 6, кои гласат:
„Цената на услугите за вонинституционална и институционална социјална заштита со
одлука ги утврдува министерот.
Методологијата за формирање на цените на услугите од ставот 5 на овој член со акт ја
пропишува министерот.“.
Ставот 5 станува став 7.
Член 14
Одредбата од членот 5 од овој закон којашто се однесува на познавањето на англиски
јазик, нема да се применува од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември
2018 година.
Член 15
Директорите кои ќе бидат избрани во периодот од денот на влегувањето во сила на
овој закон до 1 септември 2018 година, се должни да го исполнат условот за познавање на
англиски јазик најдоцна во рок од една година од денот на нивниот избор.
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На директорите кои нема да го исполнат условот за познавање на англиски јазик во
рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.
Член 16
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
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