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20212944635
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 ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата,
што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на
23 декември 2021 година.
Бр. 08-5477/1
23 декември 2021 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 ЗАШТИТА НА
ДЕЦАТА
Член 1
Во Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија” број
23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“ број 104/19, 146/19, 275/19 и 311/20),
во членот 11 зборовите: „пречки во телесниот и менталниот развој“ се заменуваат со
зборот „попреченост“.
Член 2
Членот 32 се менува и гласи:
„(1) За дете со попреченост до 26 години живот се обезбедува посебен додаток како
паричен надоместок.
(2) Наодот и мислењето за потребата од остварување на посебен додаток се дава од
Службата за функционална проценка, согласно со Законот за социјалната заштита.“.
Член 3
Членот 33 се менува и гласи:
„Дете со попреченост, во смисла на овој закон, е дете со:
- пречки во телесниот развој (тешки, потешки или најтешки пречки во телесниот
развој),
- интелектуална попреченост (умерена, тешка и длабока),
- најтешки облици на хронични заболувања со присутни оштетувања и лимитирани
активности,
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- оштетен вид (слепо и практично слепи лица),
- оштетен слух (практично глуво и тотално глуво),
- потполно отсуство на говорот, тешко оштетен говор, лице со изгубен или оштетен
порано стекнат говор,
- аутизам и
- повеќе видови попреченост (комбинирани пречки во развојот).“.
Член 4
Во член 33-а зборовите: „пречки во развојот и со специфични потреби“ се заменуваат
со зборот „попреченост“.
Член 5
Во член 34 во ставот (1) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се
додаваат зборовите: „освен во ученички дом или друга установа доколку детето треба да
го продолжи задолжителното образование.“.
Во ставот (2) зборовите: „пречки во развојот и со специфични потреби“ се заменуваат
со зборот „попреченост“.
Член 6
Во член 35 во ставовите (2) и (3) зборовите: „специфични потреби кое има пречки во
телесниот или менталниот развој или комбинирани пречки во развојот“ се заменуваат со
зборот „попреченост“.
Член 7
Во член 60 во ставот (2) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се
додаваат зборовите: „при што се дава приоритет на дете со попреченост за кое има
доставено наод и мислење од Службата за функционална проценка согласно со Законот за
социјалната заштита, со препорака за прием.“.
Во ставот (10) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додават
зборовите: „односно наод и мислење од Службата за функционална проценка, согласно со
Законот за социјалната заштита, за дете со попреченост.“.
Во ставот (11) зборовите: „пречки во развојот“ се заменуваат со зборот „попреченост“.
Член 8
Во член 64 во ставот (4) зборовите: ,,лесни односно умерени пречки во
интелектуалниот развој и/или телесна“ се бришат.
Член 9
Во член 66 во ставот (3) по зборот „министерството“ се додаваат зборовите: „по
поднесено барање од основачот“.
Член 10
Во член 74 во ставот (2) зборовите: „посебни потреби“ се заменуваат со зборот
„попреченост“.
Член 11
Во член 76 во ставот (3) алинејата 1 се брише.
Член 12
Во членот 86 зборовите: „пречки во менталниот развој или телесна“ се бришат.
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Член 13
Во член 93 во ставовите (1) и (2) зборовите: „пречки во развојот“ се заменуваат со
зборот „попреченост“.
Член 14
Во член 102-а во ставот (4) по зборовите:„ високообразовна установа“ се додаваат
зборовите: „и приватно училиште кое има својство на правно лице“.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Во случај на промена на називот на установата за деца, детска градинка/центар за
ран детски развој основанa како организациона единица во состав на правно лице,
високообразовна установа и приватно училиште, по поднесено барање од основачот,
министерот донесува решение за промена на називот.“.
Член 15
Во член 105 по ставот (6) се додаваат два нови става (7) и (8), кои гласат:
„(7) Постапката за престанување на работа на објект во состав на јавна детска
градинка/јавен центар за ран детски развој ја покренува и води основачот.
(8) Одлука за престанок на работа на објект во состав на јавна детска градинка/јавен
центар за ран детски развој донесува советот на општината и советот на општината во
градот Скопје, по претходно прибавено мислење од Министерството.“.
Ставот (7) станува став (9).
Во ставот (8), кој станува став (10), зборовите: „ставот (7)“ се заменуваат со зборовите:
ставот (9)“.
Во ставот (9) кој станува став (11), зборовите: „ставот (8)“ се заменуваат со зборовите:
„ставот (10)“.
Ставот (10) станува став (12).
Член 16
Во член 113-а во ставот (1) зборовите: „ставови (1), (3) и (4)“ се заменуваат со
зборовите: „ставови (1), (3), (4) и (5)“.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Формата и содржината на образецот на барањата и потребната документација од член
78 став (1), член 88 став (1), член 102 став (1) и член 102-а ставови (1), (3), (4) и (5) од овој
закон, ги пропишува министерот.“.
Член 17
Во членот 168 став (7) зборовите: „посебни потреби“ се заменуваат со зборот
„попреченост“.
Во ставот (13) зборовите: „пречки во развојот“ се заменуваат со зборот „попреченост“.
Член 18
Во членот 177-а став (2) алинејата 2 се брише.
Член 19
Во член 179 во ставот (3) зборовите: „алинеи 3, 4, 5 и 6“ се заменуваат со зборовите:
„алинеи 2, 3, 4 и 5“.
Член 20
Во член 179-а во ставот (3) зборовите: „алинеи 3, 4, 5 и 6“ се заменуваат со зборовите:
„алинеи 2, 3, 4 и 5“.
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Член 21
Во член 212 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Раководното или друго овластено лице во установата (центар за социјална работа,
установа за деца, детска градинка/центар за ран детски развој основани како
организациона единица во состав на правни лица, високообразовна установа и на
приватно училиште), агенцијата за давање услуги за чување и нега на деца и физички лица
кои вршат одредени работи од дејноста, се должни на инспекторот, во рамките на
утврдените надлежности со овој закон да му обезбедат непречено извршување на
инспекцискиот надзор и да му обезбедат располагање и увид во сите средства и потребна
документација.“.
Ставот (5) станува став (6).
Член 22
Во член 214-a ставот (1) се менува и гласи:
„Доколку при вршење на инспекцискиот надзор, инспекторот односно овластениот
инспектор во рамките на утврдените надлежности утврди дека е сторен прекршок од член
226 ставови (1), (2), (3), (4), (5) и (6) и став (7) алинеи 2 и 3, член 228 став (1) алинеи 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 и 24, став (2), став (3), став
(4) алинеи 1, 2, 3, 5 и 6, став (5), став (6) и став (7) и членовите 229, 229-а, 230, 230-а, 230б, 230-г, 230-д, 230-ѓ и 230-ж од овој закон, инспекторот односно овластениот инспектор
со решение изрекува опомена и определува рок во кој субјектот на инспекциски надзор е
должен да ги отстрани неправилностите и недостатоците, утврдени во записник.“.
По ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:
„(8) Формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата за изречените опомени
ги пропишува министерот.“.
Член 23
Членот 214-б се брише.
Член 24
Во член 226 во ставот (7) се додава нова алинеја 1, која гласи:
„- не овозможи непречено извршување на инспекцискиот надзор (член 212 став (5)),“.
Во алинејата 1, која станува алинеја 2, зборовите: „212 став (5)“ се заменуваат со
зборовите: „212 став (6)“, а точката на крајот на реченицата се заменува со сврзникот „и“.
По алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи:
„- не ги извршува изречените инспекциски мерки (член 215).“.
Член 25
Во членот 228 став (4) по алинеата 4 се додава нова алинеа 5, која гласи:
„- 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 212 став (6)),“.
Член 26
Започнатите постапки по барањата за остварување на правото на посебен додаток, до
денот на влегување во сила на овој закон, ќе завршат согласно со прописите кои важеле
до денот на влегувањето во сила на овој закон.
Членот 2 од овој закон со кој се менува членот 32 и членот 3 од овој закон со кој се
менува членот 33, ќе започнат да се применуваат со денот на влегувањето во сила на
подзаконскиот акт за функционална проценка согласно со Законот за социјалната заштита.
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Член 27
Со денот на влегувањето во сила на овој закон продолжува да се остварува/користи
стекнатото право на посебен додаток, согласно со одредбите на членовите 32 и 33 од
Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ број 23/13,
12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ број 104/19, 146/19, 275/19 и 311/20), а
корисниците со наод и мислење за видот и степенот на попреченоста на детето во кои бил
препорачан контролен преглед-контрола или рекатегоризација, правото на посебен
додаток ќе продолжат да го користат до истекот на датумот утврден во наодот и
мислењето за контролен преглед-рекатегоризација и истите ќе се упатат за функционална
проценка согласно со одредбите од овој закон.
Член 28
Одредбите од член 11 од овој закон, со кој во член 76 став (3) алинејата 1 се брише,
член 18 од овој закон, со кој во член 117-а став (2) алинејата 2 се брише, член 19 од овој
закон, со кој во член 179 став (3) алинеите 3, 4, 5 и 6 стануваат алинеи 2, 3, 4 и 5 и член 20
од овој закон, со кој во член 179-а став (3) алинеите 3, 4, 5 и 6 стануваат алинеи 2, 3, 4 и 5,
ќе започнат да се применуваат по пристапувањето на Република Северна Македонија во
Европската Унија.
Член 29
Подзаконските акти предвидени со овој закон, ќе се донесат во рок од шест месеци од
денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 30
Се овластува Законодавно - правната комисија на Собранието на Република Северна
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за заштита на децата.
Член 31
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Северна Македонија“.
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