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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 9 алинеја 2 од Законот за социјалната заштита  („Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 302/20, 311/20, 163/21, 249/21, 
99/22 и 236/22) и член 38 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна 
Македонија за 2022 година („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 
287/21 и 164/22), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 
декември 2022 година,  донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ЗА 2022 ГОДИНА

1. Во Програмата за остварувањето на социјалната заштита за 2022 година („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 293/21 и 211/22), делот IV се менува и 
гласи:

  „IV. Средства за остварување на социјална заштита
Средствата за остварување на Програмата за социјална заштита за 2022 година во 

Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година, на Раздел 150.01 предвидени 
се следниве буџетски потпрограми:

1. Потпрограма 40 – Центри за социјална работа и Завод за социјални дејности. Во 2022 
година на оваа потпрограма, се предвидени буџетски средства во износ од   582.229.744 
денари средства од основен буџет,  средства од основен буџет (приходи) во износ од 
1.059.000 денари, средства од самофинансирачки активности во износ од 2.074.000 денари  
и средства од донации во износ од 530.000 денари.

2. Потпрограма 41 – Дневни центри и прифатилишта за вонинституционална социјална 
заштита. Во Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година, на оваа 
потпрограма се планирани   86.963.449 денари средства од основен  буџет, средства од 
основен буџет (приходи)  во износ од  100.000  денари,   и средства од донации во износ од 
1.614.000 денари.

3. Потпрограма 42 – Установи за институционална социјална заштита. Во Буџетот на 
Република Северна Македонија за 2022 година на оваа потпрограма се планирани 
280.703.870 денари средства од основен буџет, средства од основен буџет (приходи) во 
износ од 13.056.000 денари, средства од самофинансирачки активности во износ од  
3.681.000 денари  и средства од донации во износ од 3.496.000 денари.

4. Потпрограма 4А – Изградба, опремување и одржување на објекти за социјална 
заштита. Во Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година, на оваа 
потпрограма се планирани средства во износ од  6.757.141 денари. 

5. Потпрограма 46 – Деинституционализација и социјални услуги. Во Буџетот на 
Република Северна Македонија за 2022 година на оваа потпрограма се планирани 
средства во износ од 335.942.800 денари. 

6. Потпрограма 47 – Подобрување на социјалните услуги. Во Буџетот на Република 
Северна Македонија за 2022 година на оваа потпрограма се планирани средства во износ 
од 389.765.000 денари, за финансирање на активностите предвидени со Проектот за 
подобрување на социјалните услуги,  со средства од заем со Светска Банка. 

7. Потпрограма 50 – надоместоци за социјална заштита. Во Буџетот на Република 
Северна Македонија за 2022 година на оваа потпрограма се планирани 8.203.220.000 
денари и тоа на ставка 471 -  7.377.200.000 денари за социјални надоместоци, кои ќе се  
распоредат за: 
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- гарантирана минимална помош (домаќинство кое е материјално необезбедено и нема 
во сопственост имот и имотни права од кои може да се издржува),

- надоместок заради попреченост (заради поттикнување на социјална вклучување и 
еднакви можности на лице со тешка или длабока интелектуална попреченост,  со најтешка 
телесна попреченост, потполно слепо лице и потполно глуво лице, со навршени 26 години 
возраст, најдоцна до 65 годишна возраст, а се користи без оглед на старосната возраст на 
корисникот),

- надоместок за помош и нега од друго лице  (за лице со навршени 26 години возраст, 
со умерена, тешка или длабока интелектуална попреченост,  лице со потешка и најтешка 
телесна попреченост, потполно слепо лице, како и лице со трајни промени во 
здравствената состојба, на кое му е неопходна помош и нега од друго лице заради тоа што 
не може само да ги врши основните активности од секојдневниот живот доколку ова 
право не може да го оствари врз основа на други прописи),

- надоместок на плата за скратено работно време (поради нега на детето со попреченост 
и најтешки облици на хронични заболувања, утврдено со Законот за работните односи, 
кое право родителот го остварува во центарот за социјална заштита, без оглед на возраста 
на детето),

- додаток за домување (за материјално и станбено необезбедени лица кои до 18-
годишна возраст имало статус на дете без родители и без родителска грижа, односно и по 
престанување на старателството, а најмногу до 26-годишна возраст),

- траен надоместок  (за згрижувач кој згрижувал лице во своето семејство и родител кој 
се грижел за детето со попреченост),

- еднократна парична помош (на лице или на семејство кое се нашло во состојба на 
социјален ризик, како и на лице и семејство заради претрпена природна непогода или 
епидемија и подолго лекување во здравствена установа на член на семејството),

- право на здравствена заштита (корисник на гарантирана минимална помош,  кое е 
лице неспособно за работа; корисник на надоместок заради попреченост;   корисник на 
надоместок за помош и нега од друго лице; лице со статус на признаен бегалец и лице под 
супсидијарна заштита; корисници на вон-семејна заштита;  лице-жртва на семејно 
насилство за кое се превзема мерка на заштита согласно прописите од областа за 
превенција, спречување и заштита од семејно насилство и лице-жртва на трговија со луѓе, 
само доколку не можат да се стекнат со осигурување по друг основ),

- право на надоместок за трошоци за сместување и надоместок за згрижување на 
сместеното лице во згрижувачко семејство ќе се исплатува на семејствата кои во 
семејството ќе згрижат лице, корисник на социјална заштита,

- сместување во ученички домови или други установи на деца без родители  и 
родителска грижа до оспособувањето за самостоен живот и работа, а најдоцна до 
завршувањето на средното образование, ако не постојат можности згрижувањето и 
воспитанието да се обезбеди на друг начин; дете со воспитно-социјални проблеми 
(занемарено, злоставувано и социјално необезбедено дете) и дете со нарушено поведение, 
а за кои центарот ќе оцени дека установата може да обезбеди чување, воспитување, 
образование и нормален развиток на детето, 

 - парична помош за социјална сигурност за старите лица (над 65 годишна возраст, кое 
има постојано место на живеење во Република Северна Македонија во последните 15 
години пред поднесување на барањето и доколку лицето и неговиот брачен другар или 
лицето со кое живее во вонбрачна заедница нема/ат во сопственост имот и имотни права 
од кои може да се издржува,  не е корисник на пензија од Република Северна Македонија 
или вид на исплата по основ на старост, инвалидност или доживување од друга држава и  
не остварило приходи по сите основи во последните три месеци пред поднесување на 
барањето).
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- на ставка 433-120.000.000 денари трансфери до Фондот за здравствено осигурување 
на Република Северна Македонија,  и

- на ставка 464 – 706.020.000 денари за разни трансфери.
8. Потпрограма 51 – надоместоци за цивилни инвалиди од војната. Во Буџетот на 

Република Северна Македонија за 2022 година на оваа потпрограма се планирани  
56.400.000 денари.

9. Потпрограма 54 – надоместоци за заштита на бегалци и азиланти. Во Буџетот на 
Република Северна Македонија за 2022 година на оваа потпрограма се планирани вкупно 
11.600.000 денари средства од основен буџет, од кои на ставка 471, 8.600.000 денари се 
наменети за исплата на права за лицата со признат статус на бегалец, лицата под 
супсидијарна заштита и баратели на азил, надоместок на правата за внатрешно раселените 
лица и лица вратени по основа на договорите за реадмисија и на ставка 433 за право на 
здравствена заштита 3.000.000 денари се наменети за право на здравствена заштита на 
лице со статус на признаен бегалец и лице под супсидијарна заштита.

10. Потпрограма П1 - Мерки за справување со Ковид-19 кризата и други антикризни 
мерки. Во Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година на оваа потпрограма, 
на ставка 471 се планирани средства во износ од 671.000.000 денари средства од заем од 
Светска Банка, наменети за гарантирана минимална помош и исплата на еднократен 
додаток. 

Распределбата на финансиските средства наменети за социјална заштита е направена во 
согласност со обезбедените средства во Буџетот на Република Северна Македонија за 
2022 година, со напомена дека во 2022 година ќе се измират и неизмирените обврски по 
основ на остварени права од 2021 година. “

2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“.

Бр. 41-11961/3 Претседател на Владата
30 декември 2022 година на Република Северна Македонија,

Скопје д-р Димитар Ковачевски, с.р.


