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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија,
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на
Република Северна 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 Северна Македонија го донесе на седницата одржана на
27 декември 2019 година.
Бр. 08-7145/1
27 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
Член 1
Во Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна
Македoнија“ брoj 104/19 и 146/19), во член 30 став 2 по зборот „домаќинството“ запирката
и зборот „материјалната“ се бришат.
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Центарот за социјална работа по службена должност ја проверува материјалната
состојба на носителот на правото на гарантирана минимална помош и сите полнолетни
членови на домаќинството, преку обезбедување на податоци за остварени месечни
приходи од службената евиденција на надлежниот јавен орган, Министерството за
финансии - Управата за јавни приходи.”.
Член 2
Во член 40 став 1 алинеја 2 по зборот „домаќинството“ запирката и зборот
„материјалната“ се бришат.
Член 3
Во член 76 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„По исклучок од ставот 2 на овој член, личната асистенција може да опфати
дополнителни 80 часа месечно за лице кое од резиденцијално згрижување преминува во
живеење во станбен објект или со поддршка, а заради поголема потреба од помош и
поддршка за независно и самостојно живеење и вклучување во заедницата.“.
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Ставот 3 станува став 4.
Член 4
Во член 100 по ставот 1 се додава став 2, кој гласи:
„По исклучок од ставот 1 на овој член, самохрана невработена бремена жена еден
месец пред породувањето и самохран родител до тримесечна возраст на детето, може да
се смести и во установа за деца.“.
Член 5
Во член 111 став 1 зборовите: „Заводот за социјални дејности,“ се заменуваат со
зборовите: „Комисијата за одобрување на програми за континуирана професионална
едукација, доставува извештај за подобноста на згрижувачкото семејство до центарот за
социјална работа,“.
Член 6
Во член 126 ставот 2 се менува и гласи:
„Поблиските критериуми за избор на згрижувачко семејство, видот и бројот на
корисниците кои можат да се сместат во едно згрижувачко семејство, стандардите за
давање на услугата згрижување, нормативите и стандардите за вршење на дејноста на
центарот за поддршка на згрижувачки семејства и начинот на водење на евиденција и
потребната документација за згрижувачките семејства ги пропишува министерот.“.
Член 7
Во член 128 ставот 2 се менува и гласи:
„Здружението, социјалните услуги во домот, социјалните услуги во заедницата и
услугата од вон-семејна заштита и тоа живеење со поддршка, ги дава без основање на
установа, согласно со статутот и програмата за работа на здружението.”.
Член 8
Во член 178 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Во случај на промена на основачот на приватна установа за вон-семејна социјална
заштита од ставот 1 на овој член, по поднесено барање на основачот, а по мислење на
Комисијата за лиценцирање на даватели на социјални услуги од членот 166 од овој закон,
министерот донесува решение за промена на основачот.“.
Ставот 2 станува став 3.
Член 9
Во член 236 став 2 алинеја 1 сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборот
„психолошка“ се додаваат зборовите: „и дефектолошка“.
Во став 3 зборовите: „алинеи 1 и 3“ се заменуваат со зборовите: „алинеи 1, 2 и 3“.
Член 10
Во член 238 став 2 по зборот „заштита“ се става запирка и се додаваат зборовите:
„освен ако не е спроведена почетна и континуирана едукација за издавање на лиценца за
вршење на стручна работа во дејноста социјална заштита, согласно со овој закон.“.
Член 11
Во член 242 зборовите: „и го положи стручниот испит“ се бришат.
Член 12
Во член 244 став 1 зборовите: „и обнова“ се бришат.
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Член 13
Во член 249 став 2 по зборот „општината“ се става запирка и се додаваат зборовите:
„односно за стручните работници кај другите даватели на социјални услуги од давателот
на услугата“.
Член 14
Во член 281 став 4 зборовите: „и лист на корисник“ се бришат.
Член 15
Во член 284 по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:
„Министерството може да издаде потврда или уверение од ставот 1 на овој член како
електронски документ од системот за евиденција на податоци за социјална заштита со кој
управува, потврден со електронскиот печат, согласно со Законот за електронски
документи, електронска идентификација и доверливи услуги и Законот за електронско
управување и електронски услуги.
Потврдата или уверението издадена на начин определен со ставот 2 на овој член имаат
иста правна и доказна сила како нивната писмена форма.“.
Член 16
Во член 295 став 3 зборот „постапката“ се брише.
Член 17
Во член 324 зборовите: „и други државни службеници во Министерството, овластени
за спроведување на инспекцискиот надзор“ се заменуваат со зборовите: „од
инспекциската служба во Министерството со стекната лиценца за инспектор“.
Член 18
Членот 325 се менува и гласи:
„Инспектор може да биде лице кое ги исполнува посебните услови согласно со Законот
за административни службеници и Законот за инспекциски надзор.“.
Член 19
Во членот 326 по зборот „закон“ се додаваат зборовите: „и Законот за инспекциски
надзор“.
Член 20
Во член 327 став 2 зборот „Министерот“ се заменува со зборовите: „Инспекцискиот
совет“.
Член 21
Членот 330 се менува и гласи:
„Раководителот на инспекциската служба изготвува годишен план за работа на
инспекциската служба најдоцна до крајот на тековната, за наредната година, кој се
објавува на веб-страницата на Министерството.
Годишниот план од ставот 1 на овој член, најдоцна до 15 ноември во тековната година
се доставува до Инспекциски совет, во електронска и хартиена форма.“.
Член 22
Во член 334 став 2 зборовите: „и Етичкиот кодекс на инпекциската служба“ се бришат.
По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
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„Раководното или друго овластено лице во установата за социјална заштита, установа
за заштита на децата и другите правни и физички лица кои вршат одредени работи од
социјална заштита, се должни веднаш, а најдоцна во рок од три дена по истекот на рокот
определен за извршување на инспекциската мерка, писмено да го известат инспекторот
дали се извршени инспекциските мерки.“.
Член 23
Членот 335 се менува и гласи:
„За извршениот инспекциски надзор, констатираната
неправилности, инспекторот составува записник.“.

состојба

и

утврдените

Член 24
Членот 336 се менува и гласи:
„Доколку при вршење на инспекциски надзор овластениот инспектор утврди дека е
сторена неправилност од членот 350, 350-а, 350-б, 351, 352, 353 и 354 од овој закон,
овластениот инспектор со решение изрекува опомена и определува рок во кој субјектот на
инспекциски надзор е должен да ги отстрани неправилностите и недостатоците, утврдени
со записник.
По исклучок од ставот 1 на овој член, во случај кога инспекторот ќе оцени дека
утврдените неправилности и недостатоци можат да предизвикаат или предизвикуваат
непосредна опасност по животот и здравјето на луѓето или финансиска штета или штета
по имотот од поголема вредност или загрозување на животната средина или загрозување
на јавниот интерес, со решение изрекува друга инспекциска мерка, како задолжување,
наредба, забрана и друга мерка, со која најсоодветно ќе се постигне целта на
инспекцискиот надзор.
Доколку по истекот на рокот определен при изрекувањето на опомената од став 1 на
овој член, инспекторот утврди дека неправилностите и недостатоците сѐ уште не се
отстранети, со решение изрекува друга инспекциска мерка, како задолжување, наредба,
забрана и друга мерка, со која најсоодветно ќе се постигне целта на инспекцискиот
надзор.
Решението од ставовите 1, 2 и 3 на овој член, се донесува веднаш, а најдоцна во рок од
осум дена од денот на изготвувањето на записникот.
Кога при вршењето на инспекцискиот надзор не се утврдени неправилности и други
повреди на закон или друг пропис или утврдените неправилности се отстранети во текот
на вршењето на инспекцискиот надзор или во рокот утврден со решението од став 1 на
овој член, инспекторот ја запира постапката со констатација во записникот.
По исклучок од ставовите 2 и 3 на овој член, инспекторот може да изрече инспекциска
мерка со усно решение наведено во записникот.
Во случајот од ставот 6 на овој член, инспекторот е должен веднаш, а најдоцна во рокот
утврден во став 4 на овој член, да донесе писмено решение за изрекување на
инспекциската мерка.
Формата и содржината на решението од ставовите 1, 2 и 3 на овој член, на предлог на
Инспекцискиот совет, ги пропишува министерот за информатичко општество и
администрација.
За прекршок за еден или повеќе стручни работници кои непосредно ги вршат работите
и субјектите на надзорот ќе се изрече опомена ако прекршокот е сторен прв пат.
Министерот ги пропишува формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата
за изречените опомени.“
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Член 25
Членот 337 се менува и гласи:
„Раководителот на инспекциската служба за работата на инспекциската служба
изготвува извештај за претходните шест месеци, најдоцна до 15 јули за периодот јануари
– јуни во тековната година, односно најдоцна до 15 јануари за периодот јули – декември
од претходната година, кој се објавува на веб страната на инспекциската служба.
Извештајот од став 1 на овој член, за работата на инспекциската служба, најдоцна до 31
јули односно 31 јануари, се доставува до Инспекцискиот совет, во електронска и хартиена
форма.“
Член 26
Членот 350 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршок на установата за социјална заштита или друго правно лице, ако:
- корисникот на социјална заштита го поставува во нееднаква положба (член 16 од овој
закон),
- не извести за престанок на работа на приватната установа (член 180 од овој закон),
- не укаже социјална заштита на лице во положба од социјален ризик (член 115 став 1
алинеја 2 од овој закон),
- не води или неуредно ја води пропишаната евиденција (член 254 став 1 од овој закон),
- не ги спроведе мерките утврдени во членот 315 став 4 од овој закон,
- не ја почитува забраната за спроведување на мерки и преземање работи кои се во
спротивност со Законот и друг пропис, при вршење работи од социјална заштита (член
339 став 1 алинеја 1 од овој закон),
- не ја почитува забраната за работа на установа за социјална заштита и друго правно
или физичко лице кое врши одредени работи од социјална заштита и непреземање на
други мерки (член 342 став 1 алинеи 1 и 2) од овој закон.
Глоба во износ од 200 до 500 евра ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој
член на одговорното лице во установата за социјална заштита или во друго правно лице.
Глоба во износ од 150 до 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршоците од ставот 1 на овој член на работникот кој непосредно ги врши работите.
Глоба во износ од 150 до 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршоците од ставот 1 на овој член и на раководителот на одделението во установата за
социјална заштита.“.
Член 27
По членот 350 се додаваат два нови члена 350-а и 350-б, кои гласат:
„Член 350-а
Глоба во износ од 300 до 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на одговорното лице во установата за социјална заштита или во друго правно
лице, ако:
- не постапи по решението за отстранување на констатираните недостатоци и
неправилности во определениот рок (член 338 став 1 алинеи 1 и 2 од овој закон),
- оневозможи непречено извршување на инспекциски надзор (член 334 став 3 од овој
закон),
- веднаш по истекот на рокот определен за извршување на инспекциската мерка, а
најдоцна во рок од три дена писмено не го известил инспекторот дали се извршени
инспекциски мерки (член 334 став 4 од овој закон),
- оневозможи вршење на надзор над стручната работа (член 347 од овој закон),
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- во определен рок не преземе мерки за отстранување на утврдените недостатоци од
извршениот надзор над стручната работа (член 348 од овој закон) и
- не постапи по известувањето за одземање на лиценца за работа на стручен работник
(член 243 став 3 од овој закон).
Глоба во износ од 70 до 150 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на овластеното службено лице од центарот кое ја води постапката, ако:
- не донесе решение во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето (член 282 од
овој закон),
- не води или неуредно ја води пропишаната документација (член 254 став 1 од овој
закон),
- оневозможи непречено извршување на инспекциски надзор (член 334 став 3 од овој
закон) и
- оневозможи вршење на надзор над стручната работа (член 347 од овој закон).
Член 350-б
Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на овластеното службено лице 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 268 од овој закон).
Глоба во износ од 150 до 200 евра во денарска противвредност ќе се изрече и на
физичко лице кое врши определени работи од социјална заштита, ако:
- не ја почитува забраната за спроведување на мерки и преземање работи кои се во
спротивност со Законот и друг пропис, при вршење работи од социјална заштита (член
339 став 1 алинеја 1 од овој закон),
- ако не води евиденција за корисниците и дадените услуги (член 133 став 1 алинеја 3
од овој закон) и
- не извести за привремениот престанок за вршење на работите (член 138 став 2 од овој
закон).“.
Член 28
Во член 351 зборовите: „од 1.000 до 2.000“ се заменуваат со зборовите: „од 300 до 500“.
Член 29
Во член 352 став 1 зборовите: „од 1.000 до 2.000“ се заменуваат со зборовите: „од 300
до 500“.
Во став 2 зборовите: „од 1.000 до 2.000“ се заменуваат со зборовите: „од 300 до 500 “.
Член 30
Членот 353 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на одговорното лице во установата за социјална заштита или на другото правно
лице, ако:
- не поднесе извештај (член 115 став 1 алинеја 10 од овој закон) и
- не го усогласи распоредот, почетокот и завршувањето на работното време (член 253
од овој закон).
Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршоците од ставот 1 на овој член на лицето кое врши определени работи во
социјалната заштита.“.
Член 31
Во член 354 износот „2.000“ се заменува со зборовите: „800 до 1.000“.
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Член 32
Членот 356 се менува и гласи:
„За прекршоците од членовите 350, 350-а, 350-б, 351, 352, 353 и 354 од овој закон,
надлежниот инспектор, пред да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка е
должен на одговорното лице или од него овластено лице, ќе му понуди постапка за
порамнување со издавање на прекршочен платен налог согласно со Законот за
прекршоците.
Кога сторителот на прекршокот е согласен со постапката за порамнување, инспекторoт
составува записник и му издава прекршочен платен налог на одговорното лице или од
него овластено лице.
Записникот и платниот налог ги потпишуваат инспекторoт и сторителот на
прекршокот. По приемот на прекршочен платен налог сторителот е должен да ја плати
глобата изречена во прекршочниот платен налог, во рок од осум дена од денот на приемот
на прекршочниот платен налог.
Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и прекршочниот
платен налог го потпишува одговорното лице или од него овластено лице.
Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од ставот 3 на овој член, ќе плати само
половина од изречената глоба за кое право се поучува во правната поука.
Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од ставот 3 на овој член, инспекторoт ќе
поднесе барање за поведување прекршочна постапка до надлежен орган.
Во постапката за порамнување глобата во прекршочниот платен налог се изрекува во
фиксен износ пропишан со закон, а ако глобата е пропишана во распон се изрекува
минималниот пропишан износ за прекршокот.
Во постапката која ќе заврши со плаќање на прекршочен платен налог не се плаќаат
трошоци на постапката.
Доколку сторителот не се согласи да му биде издаден прекршочен платен налог, истото
ќе се забележи во записникот за констатиран прекршок, а инспекторот поднесува барање
за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд.”.
Член 33
Членот 357 се менува и гласи:
„Формата и содржината на прекршочниот платен налог ја пропишува министерот за
труд и социјална политика.“.
Член 34
Установите и другите правни лица кои вршат дејност од областа на социјалната
заштита, ќе ја усогласат својата работа, своите акти и составот на органите на управување
со одредбите од овој закон во рок од 12 месеци од денот на влегувањето во сила на овој
закон.
Член 35
Стручните лица даватели на јавни услуги, вработени во јавни и приватни установи за
социјална заштита и кај други даватели на социјални услуги кои не се стекнале со лиценца
за вршење стручна работа во дејноста социјална заштита, односно не ја обновиле или
продолжиле лиценцата, до денот на влегувањето во сила на овој закон, продолжуваат да
работат во установите за социјална заштита и кај другите даватели на социјални услуги,
до стекнување со лиценца согласно со условите утврдени со овој закон.
Лицата од ставот 1 на овој член, се должни да се стекнат со лиценца за вршење стручна
работа во дејноста социјална заштита, во постапка утврдена согласно со овој закон, во рок
од шест месеци од денот на воспоставувањето на електронскиот регистар на одобрени
програми за професионална едукација и спроведување на стручниот испит за добивање на
лиценца за вршење стручна работа во дејноста социјална заштита.
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Заводот за социјални дејности спроведува едукација согласно со Програмата за
континуирана професионална едукација за стручните работници од ставот 1 на овој член
до воспоставување на електронскиот регистар на одобрени програми.
На лицата од ставот 1 на овој член, кои што нема да се стекнат со лиценца за вршење
стручна работа во дејноста социјална заштита во рокот утврден во ставот 2 на овој член,
им престанува работниот однос.
Член 36
Комисијата за лиценцирање на даватели на социјални услуги и комисијата за
обезбедување средства, ќе се формираат во рок од шест месеци од денот на влегувањето
во сила на овој закон.
До воспоставување на електронски регистар на одобрени програми за професионална
едукација и спроведување на постапката за почетна и континуирана едукација за
добивање на лиценца за вршење стручна работа во дејноста социјална заштита согласно
со овој закон, услуги на помош и нега во домот и лична асистенција непосредно ќе даваат
лица со сертификат за завршена обука за стекнување вештини, верифицирана од ЈУ
Центар за образование на возрасни.
Член 37
Здружението кое ќе дава услуги од социјална заштита ќе ги усогласи статутот и
програмата за работа од членот 7 од овој закон со кој се менува ставот 2 од членот 128 од
Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македнија“ број
104/19 и 146/19), во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
До воспоставувањето на евиденцијата за лиценцирани даватели на социјални услуги,
средства за давање на социјални услуги може да се доделат на здружение кое е запишано
во Регистарот на здруженијата од областа на социјалната заштита, по објавен јавен
конкурс за доделување на средствата за давање социјални услуги од страна на здруженија,
согласно со Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна
Македонија“ број 104/19 и 146/19).
Член 38
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот
на влегувањето во сила на овој закон.
Член 39
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Северна
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за социјалната заштита.
Член 40
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

8 од 8

