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20212944634
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
23 декември 2021 година.
Бр. 08-5476/1
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
СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
Член 1
Во Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна
Македонија“ број 104/19, 146/19, 275/19, 302/20, 311/20 и 163/21), во член 4 по точката 5)
се додава нова точка 5-а), која гласи:
„5-а) „Засегната здравствена состојба“ е болест (акутна или хронична), нарушување,
повреда или траума. Засегната здравствена состојба може да вклучи и други околности,
како што се: стрес, конгенитална аномалија или генетски предиспозиции и други состојби
кои влијаат врз психофизичкиот развој на децата и младите;“.
Член 2
Во член 29 ставот 7 се менува и гласи:
„По исклучок од ставот 6 на овој член, за неспособно за работа се смета лице со
умерена, тешка или длабока интелектуална попреченост, со потешка или најтешка телесна
попреченост, утврдена со наод и мислење од Службата за функционална проценка при
Јавната здравствена установа - Здравствен дом Скопје, согласно со членот 295 став 4 од
овој закон.“.
Член 3

Во член 46 ставот 4 се менува и гласи:
„По исклучок од ставот 1 на овој член, лицата од членот 44 став 1 од овој закон,
остваруваат право на надоместок заради попреченост, врз основа на наод и мислење од
Службата за функционална проценка при Јавната здравствена установа - Здравствен дом
Скопје, согласно со членот 295 став 4 од овој закон.“.
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Член 4
Во член 51 ставот 9 се менува и гласи:
„По исклучок од ставот 1 на овој член, лице со навршени 26 години возраст со умерена,
тешка и длабока интелектуална попреченост и лице со потешка и најтешка телесна
попреченост остварува право на надоместок за помош и нега од друго лице, врз основа на
наод и мислење од Службата за функционална проценка при Јавната здравствена установа
- Здравствен дом Скопје, согласно со членот 295 став 4 од овој закон и решение на
центарот за социјална работа.“.
Член 5
Во член 256 во ставот 1 зборовите: „тешка и најтешка телесна попреченост“ се
заменуваат со зборовите: „тешка, потешка и најтешка телесна попреченост“.
Член 6
Во член 260 во ставовите 1 и 2 по зборот „тешка” се става запирка и се додава зборот
„потешка”.
Член 7
Членот 295 се менува и гласи:
„Центарот за социјална работа, врз основа на наод и мислење на Службата за
функционална проценка при Јавната здравствена установа – Здравствен дом Скопје,
донесува решение за видот и степенот на попреченост и го евидентира лицето со
попреченост.
Со функционалната проценка од ставот 1 на овој член, се утврдуваат мерки за
дополнителна поддршка од областа на образованието, здравството, социјалната заштита и
заштитата на деца и млади со засегната здравствена состојба до 26 годишна возраст.
Во постапка по жалба против решението од ставот 1 на овој член, со која се оспорува
утврдениот вид и степен на попреченост во наодот и мислењето на Службата за
функционална проценка, Министерството повторно бара наод и мислење за функционална
проценка од Службата за функционална проценка, по што се врши евалуација на наодот и
мислењето изготвено од страна на стручен тим за координација и следење на
спроведувањето на функционална проценка во Службата за функционална проценка.
Врз основа на направената евалуација на наодот и мислењето за функционална
проценка изготвено од страна на стручен тим за функционална проценка, стручниот тим
за координација и следење на спроведувањето на функционална проценка од ставот 3 на
овој член, изготвува мислење со кое го потврдува наодот и мислењето за функционална
проценка изготвено од страна на стручниот тим за функционална проценка или мислење
за потребата од изготвување на нов наод и мислење од страна на стручниот тим за
фукционална проценка.
Службата за функционална проценка во рок од осум дена од денот на изготвувањето го
доставува мислењето на стручниот тим за координација и следење на спроведувањето на
функционална проценка, односно новиот наод и мислење за функционална проценка на
стручниот тим за функционална проценка, до Министерството.
Министерот, во согласност со министерот за образование и наука и министерот за
здравство, донесува правилник за функционалната проценка, со кој се пропишуваат
начинот на спроведување на функционалната проценка, поблиското определување на
мерките за дополнителна поддршка од областа на образованието, здравството,
социјалната заштита и заштитата на деца и млади со засегната здравствена состојба до 26
годишна возраст, составот, стручните профили и начинот на работа на стручните тимови
за функционална проценка, составот, стручните профили и начинот на работа на
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стручниот тим за координација и следење на спроведувањето на функционална проценка,
водењето на евиденција за извршените функционални проценки и на мерките за
дополнителната поддршка, формата и содржината на наодот и мислењето за
функционална проценка изготвено од страна на стручниот тим за функционална проценка,
на мислењето на стручниот тим за координација и следење на спроведувањето на
функционална проценка, на известувањето до центар за социјална работа и на
согласноста на родителот за спроведување на функционалната проценка и користење на
личните податоци.“.
Член 8
Во член 336 ставот 1 се менува и гласи:
„Доколку при вршење на инспекциски надзор овластениот инспектор утврди дека е
сторен прекршок од членовите 350, 350-а став 1 алинеи 1, 3, 5 и 6 и став 2 алинеи 1, 2, и 4,
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 во записник.“.
Ставот 9 се брише.
Ставот 10 станува став 9.
Член 9
Подзаконскиот акт предвиден со овој закон, ќе се донесе во рок од три месеци од денот
на влегувањето во сила на овој закон.
До донесувањето на подзаконскиот акт од ставот 1 на овој член, стручните органи
даваат наод и мислење за оцена на видот и степенот на попреченост и посебните потреби
на лицата со попреченост согласно со прописите што биле во сила до денот на
влегувањето во сила на овој закон.
Член 10
Започнатите постапки за донесување решение за видот и степенот на попреченост, до
денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се завршат според прописите кои важеле до
денот на влегувањето во сила на овој закон.
Издадените наоди и мислења за оцена на видот и степенот на попреченост и посебните
потреби на лицата со попреченост од стручен орган до денот на влегувањето во сила на
овој закон, продолжуваат да важат во постапките за остварување на права и услуги од
областа на социјалната заштита согласно со закон.
Член 11
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Северна
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за социјалната заштита.
Член 12
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
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