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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
10 јули 2019 година.
Бр. 08-4015/1
10 јули 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
Македонија“ број 104/19), по членот 29 се додава нов член 29-а, кој гласи:
„Член 29-а
Право на гарантирана минимална помош може да оствари и домаќинство кое е
материјално необезбедено, но има во сопственост имот и имотни права од кои може да се
издржува, во случај кога членот на домаќинството, сопственик на имотот склучи договор
за доживотна издршка со центарот за социјална работа.
Висината на правото на гарантирана минимална помош од ставот 1 на овој член ја
утврдува центарот за социјална работа во соработка со корисникот во зависност од
вредноста на имотот што е предмет на договорот за доживотна издршка, а по претходна
согласност на Министерството.”.
Член 2
Во член 55 ставот 2 се менува и гласи:
„Висината на надоместокот на плата од ставот 1 на овој член, изнесува 50% од
просечната нето плата за полно работно време на родителот исплатена во претходната
година, односно 100% од просечната нето плата за скратно работно време исплатена во
претходната година, но најмногу до 50% од просечната нето плата во Република Северна
Македонија за претходната година, објавена од Државниот завод за статистика.“.
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По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„По исклучок од ставот 2 на овој член, за родител кој се вработил и остварил право за
скратено работно време во тековната година, висината на надоместокот на плата изнесува
100% од просечната нето плата за скратно работно време исплатена во тековната година,
но најмногу до 50% од просечната нето плата во Република Северна Македонија за
претходната година, објавена од Државниот завод за статистика.“.
Во ставот 3 кој станува став 4 зборовите: „ставот 2“ се заменуваат со зборовите:
„ставовите 2 и 3“.
Член 3
Во член 187 став 1 зборот: „вработените“ се заменува со зборовите: „стручните
работници“.
Ставот 2 се брише.
Член 4
Во член 201 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и
директор на јавна установа за социјална заштита основани од општината, градот Скопје и
општините во градот Скопје се утврдува секоја година со одлука на основачот, во рамките
на предвидениот буџет и врз основа на вкупниот број на даватели на јавни услуги
распоредени по соодветните нивоа за тековната година при што вредноста на бодот не
може да биде повисока од вредноста на бодот од ставот 1 на овој член.”.
Член 5
Во член 205 став 1 алинејата 7 се менува и гласи:
„- трошоци за погреб во случај на смрт на давател на јавна услуга или член на негово
потесно семејство (родител со кого живеел во исто домаќинство, брачниот другар и
децата родени во брак или надвор од брак, посиноците, посвоените деца и децата земени
на издржување),“.
Член 6
Во член 212 во ставот 18 по зборовите: „втор степен” точката се заменува со запирка и
се додаваат зборовите: „во рок од осум дена од денот на приемот на одлуката за избор.”.
Член 7
Во член 298 во ставот 1 зборовите: „и дете“ се заменуваат со зборот „лице“.
Во ставот 2 по зборот „издржуваат“ се става запирка и се додаваат зборовите: „освен
ако членот на семејството кој има законска обрвска за издржување користи право на
гарантирана минимална помош, согласно овој закон .“.
Член 8
Корисник кој со решение остварил право на постојана парична помош врз основа на
договор за доживотна издршка склучен помеѓу корисникот и центарот, согласно со
прописите што биле во сила пред донесување на Законот за социјалната заштита
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ број 104/19), се преведува во
правото на гарантирана минимална помош во висина определена со договорот за
доживотна издршка и решението на центарот.
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Член 9
Вработените даватели на јавни услуги кои на денот на влегувањето во сила на овој
закон немаат соодветен степен на образование можат и понатаму да ја вршат работата на
работното место на кое се затечени со влегувањето во сила на Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 104/19).
Член 10
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
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