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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

У К А З
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 9 
февруари 2016 година.
  

Бр. 08-883/1 Претседател
 9 февруари 2016 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, 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, 116/14, 180/14, 
33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15 и 192/15), во членот 103 став 2 точка 5 алинеја 6 се 
брише.

Член 2
Во членот 110-в став 4 зборовите: „или АПТИС“ се бришат.

Член 3
По членот 113 се додава нов член 113-а, кој гласи:

„Член 113-а
Евиденцијата за корисниците се води за лица  кои  што оствариле право или услуга 

согласно закон, и тоа од:
-  социјална заштита,
-  заштита на децата,
-  семејно-правна заштита,
-  цивилна инвалиднина,
-  семејно насилство и
-  кривично-правните прописи.
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Евиденцијата за корисниците на парични права од социјална заштита содржи податоци 
за остварено право на:

- социјална парична помош, 
- постојана парична помош, 
- парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и 

родителска грижа, 
- парична помош на мајка која родила четврто дете, 
- паричен надоместок за помош и нега од друго лице, 
- еднократна парична помош и помош во натура, 
- надоместок на плата за скратено работно време поради нега на дете со телесни или 

ментални пречки во развојот, 
- парична помош за социјално домување, 
- право на здравствена заштита, 
- додаток за слепило и мобилност и 
- право на додаток за глувост.“

Член 4
Во членот 131-д став 6 зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.

Член 5
Во членот 181 став 2 зборот „министер“ се заменува со зборовите:  „Министерството за 

труд и социјална политика“.

Член 6
Во член 185 по ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5, кои гласат:
 „Овластеното службено лице од центарот кое ја води постапката е должно во рок од 

три дена од денот на приемот на барањето за остварување на право на социјална заштита, 
по службена должност да побара докази и податоци за кои службена евиденција води 
надлежен јавен орган.

Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите и 
податоците од ставот 4 на овој член е должно да ги достави бараните докази и податоци во 
рок од три дена од денот на приемот на барањето.“

Член 7
Членовите 198,  198-б и 198-в  се бришат.
  

Член 8
Во членот 254 став 1 алинеја 5 се брише.
По ставот 5 се додаваат два нови става 6 и 7, кои гласат:
„Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на овластеното службено лице од центарот кое ја води постапката, ако:
- по службена должност не побара докази и податоци за кои службена евиденција води 

надлежен јавен орган, во рок од три дена од денот на приемот на барањето (член 185 став 
4) и

- не донесе решение во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето (член 197).
Глоба од износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе  му се изрече за 

прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган ако не ги достави 
бараните податоци и документи по службена должност во рок од три дена од денот на 
приемот на барањето (член 185 став 5).“
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Член 9
Започнатите постапки до денот на започнувањето на примената на овој закон ќе 

завршат согласно со законот по кој биле започнати.

Член 10
Одредбите од членовите 3, 4, 5, 6, 7 и 8 од овој закон ќе започнат да се применуваат со 

започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот 
141 од Законот за општата управна постапка  („Службен весник на Република 
Македонија“ број 124/15).

Член 11
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија”.


