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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 31 јули 
2014 година.

Бр. 07-3074/1 Претседател
31 јули 2014 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“ брoj 

79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14 и 44/14), во членот 10 став 1 
по алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи:

,,-мерки за располагање со имотот кој  центарот за социјална работа го стекнал по 
основ на склучен договор за доживотно издржување.“

Член 2
Во членот 45 по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:
„Подносител, односно носител на правото на социјална парична помош е невработено 

лице, кое активно бара работа согласно со Законот за вработувањето и осигурување во 
случај на невработеност.

Агенцијата за вработување на Република Македонија - надлежниот центар за 
вработување е должен по службена должност да доставува еднаш месечно до центарот 
список на корисници на социјална парична помош кои активно бараат работа.“

Ставот 3 станува став 5.
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Член 3
Во членот 54 став 1 алинеја 1 по  зборот: ,,кое,“ се додаваат зборовите: ,,два пати“, а 

сврзникот: „и“ се заменува со точка и запирка. 
По алинеја 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:
„ - носителот на правото на социјална парична помош кој не е  лице кое активно бара 

работа.“
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
,,Центарот е должен на лицето кое еднаш одбило понуда за вработување, обука, 

преквалификација или доквалификација заради вработување, да му достави писмено 
известување со опомена за последиците доколку по втор пат одбие понуда за 
вработување, обука, преквалификација или доквалификација.“

Во ставот 2 кој станува став 3 зборовите: „алинеи 1 и 2“ се бришат.
Ставот 3 станува став 4 .                
Ставот 4, кој станува став 5 се менува и гласи:
,,Агенцијата за вработување на Република Македонија - надлежниот центар за 

вработување веднаш по евидентирање на податоците од ставот 1 на овој член по 
електронски пат го известува надлежниот центар.“

Член 4
Во членот 72 по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:  
,,Право на паричен надоместок за помош и нега од друго лице може да оствари лице чиј 

годишен нето приход по сите основи изнесува најмногу до вкупниот годишен износ на 
просечни нето месечни плати исплатени за секој месец за претходната година. 

Центарот врши задолжителен увид во домот на подносителот на барањето заради 
утврдување на фактичката состојба и изготвува записник за основаноста на барањето за 
остварување на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице, кој има 
влијание врз остварувањето на правото.“

Ставот 2 станува став 4.

Член 5
Во членот 73 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
,,При утврдување на обемот на потребата за помош и нега од друго лице се зема во 

предвид и бартеловиот индекс, кој е составен дел на мислењето издадено од матичниот 
лекар на подносителот на барањето.“

Член 6
Во член 74 во ставот 3 по зборот ,,установа“ запирката се брише.

        
Член 7

Во членот 75 по ставот 2 се додаваат три нови ставови 3 , 4 и 5 ,кои гласат:
„За потребата за помош и нега од друго лице се доставува конзилијарно мислење и 

наод од најмалку тројца лекари специјалисти од соодветни специјалности, издадено од 
клиничките  болници,  Градска општа болница „8 ми Септември“-Скопје, ЈЗУ–
Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“-Скопје и  
Универзитетски клиники.

По исклучок на став 3 од овој член се доставува отпусно писмо со специјалистички 
извештај  и/или друга медицинска документација.
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Формата и содржината на конзилијарното мислење со наод, медицинската 
документација, како и надоместокот за издавање на конзилијарно мислење со наод 
поблиску го пропишуваат министерот за здравство во соработка со  министерот за труд и 
социјална политика.“

Член 8
Во членот 78 по зборовите: „потребната документација“ се додаваат зборовите: 

,,образецот за дадено мислење од страна на матичниот лекар за потребата од помош и нега 
од друго лице“.

Член 9
По член 79 се додава нов член 79-а кој гласи:
,,Правото на еднократна парична помош се определува за секој центар пооделно во 

зависност од вкупниот број на жители на подрачјето за кое е надлежен  центарот.
Во зависност од вкупниот број на жители се определува износот на еднократната 

парична помош и на годишно ниво изнесува:
- до 10.000 жители, 300.000 денари годишно,
- од 10.001-20.000 жители, 360.000 денари годишно,
- од 20.001-30.000 жители, 420.000 денари годишно,
- од 30.001-40.000 жители, 480.000 денари годишно,
- од 40.001-50.000 жители, 540.000 денари годишно,
- од 50.001-60.000 жители, 600.000 денари годишно,
- од 60.001-70.000 жители, 660.000 денари годишно,
- од 70.001-80.000 жители, 720.000 денари годишно,
- од 80.001-90.000 жители, 780.000 денари годишно,
- од 90.001-100.000 жители, 840.000 денари годишно,
- над 100.001 жители, 900.000 денари годишно.
Износот на еднократна парична помош определен на годишно ниво од ставот 2 на овој 

член може да се зголеми со одлука на Владата на Република Македонија по предлог на 
министерот за труд и социјална политика.

Во годишно определениот износ од ставот 2 не влегуваат еднократната парична помош 
за дете или младинец без родители и без родителска грижа, кој по наполнување на 18-
годишна возраст ја напушта установата или згрижувачкото семејство, заради негово 
адаптирање во социјалната средина и за лице и семејство заради претрпена природна 
непогода или епидемија“.                

Член 10
Во членот 84-а ставот 5 се менува и гласи:
„Правото на додаток на слепило и мобилност се остварува врз основа на конзилијарно 

мислење и наод од најмалку тројца лекари специјалисти од соодветните специјалности од 
терцијарна здравствена установа (Универзитетски клиники во Скопје).“

Ставот 6 се менува и гласи:
„Во постапка по жалба против решението на центарот одлучуваат тројца лекари 

специјалисти од соодветните специјалности од терцијарна здравствена установа 
(Универзитетски клиники во Скопје) кои не го донеле конзилијарното мислење во прв 
степен.“

Ставот 8 се менува гласи:
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„Министерот за труд и социјална политика во соработка со министерот за здравство го 
пропишува начинот за остварување на правото на слепило и мобилност, потребната 
документација, составот на лекарите специјалисти од став 5  и 6 на овој член, формата и 
содржината на конзилијарното мислење како и надоместокот за издавање на конзилијарно 
мислење.“

По ставот 8 се додава нов став 9 кој гласи:
„Право на додаток на слепило и мобилност може да оствари лице чиј годишен нето 

приход по сите основи изнесува најмногу до вкупниот годишен износ на  просечни нето 
месечни плати исплатени за секој месец за претходната година.“

Член 11
Во членот 84 –б по ставот 1 се додаваат три нови ставови 2, 3 и 4, кои гласат:
„Правото на додаток за глувост се остварува врз основа на конзилијарно мислење и 

наод од најмалку тројца лекари специјалисти од соодветните специјалности од терцијарна 
здравствена установа (Универзитетски клиники во Скопје).

Во постапка по жалба против решението на центарот одлучуваат тројца лекари 
специјалисти од соодветните специјалности од терцијарна здравствена установа 
(Универзитетските клиники во Скопје) кои не го донеле конзилијарното мислење во прв 
степен.

Право на додаток за глувост може да оствари лице чиј годишен нето приход по сите 
основи изнесува најмногу до вкупниот годишен износ на просечни нето месечни плати 
исплатени за секој месец за претходната година.

Ставот 2 станува став 5.
Ставот 3, кој станува став 6 се менува гласи:
„Министерот за труд и социјална политика во соработка со министерот за здравство го 

пропишува начинот за остварување на правото на глувост, потребната документација, 
составот на лекарите специјалисти од ставови 2 и 3 на овој член, формата и содржината на 
конзилијарното мислење како и надоместокот за издавање на конзилијарно мислење.“

Член 12
По членот 198-г се додава нов член 198-д кој гласи:

„ Член 198-д
Наодот, оцената и мислењето за потребата од помош и нега од друго лице, 

конзилијарното мислење и наод за додаток за слепило и мобилност и додаток за глувост, 
по случаен избор  подлежат  на ревизија. 

Начинот на вршење на ревизија од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот за 
здравство во соработка со министерот за труд и социјална политика.

Доколку по извршената ревизија се донесе мислење кое што е спротивно  на наодот, 
оцената и мислењето за потребата од помош и нега од друго лице или конзилијарното 
мислење и наод за додаток за слепило и мобилност и додаток за глувост, центарот е 
должен да постапи по мислењето и да донесе решение за престанок на правото“. 

Член 13
Во член  209 по зборот: „лице“се додава запирка и зборовите: „ право  на додаток за 

слепило и мобилност и додаток за глувост“.
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Член 14
Во членот 213 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
,,Корисникот коj остварил право од социјална заштита на начин утврден во член 209 од 

овој закон, не може да го оствари одреденото право додека не ги врати неосновано 
примените парични средства.“

Член 15
По членот 215 се додава нов член 215-а кој гласи:

„Член 215-а
Средствата за финансирање на социјалната заштита се обезбедуваат и преку наплата за 

услуги во одделни постапки кои се водат во центарот согласно закон, на посебна сметка 
на министерството.

Корисниците на права на парична помош од социјалната заштита и заштитата на децата 
се ослободени од плаќање на услугите од ставот 1 на овој член.

Видот на услугите и цените на обрасците што ги издава центарот ги утврдува 
министерот, по претходна согласност на Владата на Република Македонија.“

Член 16
По  членот  253 се додава нова Глава XI-a и нов наслов  КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ и три 

нови члена 253-а,  253-б и 253-в кои гласат:

„Глава XI

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 253-а
Одговорното лице кај правното лице и стручниот работник кои ќе постапат спротивно 

на одредбите од член 79- а за противправно доделување на еднократна парична помош ќе 
одговараат за кривично дело и ќе бидат казнети со казна затвор до една година. 

Член 253-б
Одговорното лице кај правното лице и стручниот работник кои учествувале во 

постапката на утврдување на потребата за остварување на правото на паричен надоместок 
за нега од друго лице, додаток за слепило или мобилност и додаток за глувост во своето 
работење неосновано утврдило постоење на одредено право, ќе одговара за кривично дело 
и ќе бидат казнети со казна затвор до три години. 

Член 253-в
Кога доктор специјалист учествувал во донесувањето на наод, оценка и мислење или 

дал конзилијарно мислење за потребата за помош и нега од друго лице, постојана парична 
помош, додаток за слепило и мобилност и додаток за глувост кој содржи невистинити и 
неточни податоци за здравствената состојба на лицето за остварување на одредено право 
ќе одговара за кривично дело и ќе биде казнет со казна затвор до три години. “
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Член 17
Во членот 254 во став 1 по алинеја 1 се додава нова алинеја 2, кој гласи: 
,, - не достави писмена опомена до корисникот за последиците од одбиена понуда за 

вработување (член 54 став 2 од овој закон).“
По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
,,Глоба во износ од 150 до 300 евра во денарска против вредност ќе се изрече и на 

раководителот на одделението во установата за социјална заштита за прекршоците од 
ставот 1 на овој член.“

Член 18
Корисниците на социјална парична помош кои што се невработени лица центарот ќе ги 

упати до месно надлежниот центар за вработување,  во рок од 60 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон.  

Член 19
Правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице, додаток за слепило или 

мобилност и додаток за глувост остварени пред влегување во сила на овој закон  подлежат 
на ревизија.

Корисниците на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице, 
додаток за слепило или мобилност и додаток за глувост ќе продолжат да го користат 
правото според одредбите на овој закон.

Член 20
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 60 дена од денот 

на влегувањето во сила на овој закон.

Член 21
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија 

да утврди пречистен текст на Законот за социјалната заштита.

Член 22
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ”Службен весник 

на Република Македонија“.


